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 دراسة يف حتليل الكالم وارتباطه باملعنى مفهوم اإلعراب يف كتاب سيبويه
 

 األستاذ املساعد الدكتور  املدرس الدكتور
 سالم موجد خلخال الزبيدي  ليث قابل عبيد الوائلي

 

 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية -جامعة كربالء 

 
 :املقدمة

يف حيهاهم  لهه  هو قه يتز ةتتنهز هّه  كهه         مل يكن كالم العرب جمال اعتباط يتداولونه   
وكان الغهر  ياهايره  هاا اله م       اك مز يف ةوضعما وةا أن  ُقدم ال فظ أو ُأخر عن ةوضع  إّل

ةن االقتعمال ملا يكت ف  ةن ةع ى لالغي أو يعود يف لعض ةواضع  إىل قاعهد  يتههع ع يمها    
لكهن هواقتهوا واعتهادوا لاه يتتم      و ،ةها  قاعهد   الكالم وال حييدون ع   ال ألن مه  اهفتهوا ع هى   

 .إلي ع ى األداء قتعارقوا 

وكههان إىل نانههع إلههر إحلمههار اعركهها  اىعراليههز ع ههى  خههر الك مههز وإن عهّ ههه لعههض  
ز لكهن  نهه  املاه ل    ،اقتعمال  اه اعركا  مل اقبز صوهيز ع ونه  لامليهه إىل اةفهز يف ال  ه     

 يهاع  يف حهه  الهها ر  اعركيهز لكهه      الاي ال التع يه الباي  اا شيء أدق ةن  يوحي إىل
الثتهه يف اقهتعمال حركهز ةها ةهن دون أخهر         دألن  يف كثري ةن االقتعماال  نه  ؛ونوداهما

و و ةاال ميكن جتا  ه   ولكن االقتعمال ي تتم الثته وإلر ألن   يؤثر شيًئا يرهب  لماه اعركز 
 .الرهباط  ل غرا  ةن ةصاديتما املع ى

 :وةبحثني و و ع ى ال حو اآلهي امتميًد ن البحثّم ويف ضوء  اا َه
 :التمهيد

 وكيه  أّطهرَ   ،إجيهاد العالقهز لهني اعركهز اىعراليهز واملع هى       يف هعري  اىعراب وةتهدار 
 .قيبوي  ُأقس  اا املفموم

والكالم قي  عن املفمهوم   ،يف ةفموم اىعراب ونهريز العاةه ع د قيبوي : املبحث األول
ي ألداء الكالم وعالقت  لاىعراب قكان  اىشار  إىل ليهان ةفمهوم العاةهه    الب ائي أو التالزة

 .يف ال غز العرليز
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َّ :املبحث الثاني ن الكيفيز اآلليز يف هفاري الها ر  اىعراليز املتمث هز لاعركهز ع هى    م ويت
ولوحظ أن التفاري أو التح يه الايبويمي يوضه  حتيتتمها ةهن نوانهع ةتعهدد        ،أخر ال فظ

         والتياقي(. ،والداللي ،والاياقي ،التداولي)  يف أنواع اىعراب  متث 
 :التمهيد

 ا:هعري  اىعراب لغز واص الًح

                       :لغز اىعراب

 . (1)واىيّاح اىقصاحواىلانز  ىع  اىعراب يف ال غز يدل 

 حهههو لتولههه  لشهههك   العهههام واىعهههراب يف ال اىعهههراب الهههن ة ههههور التهههول يف  وقصهههه 
))واىعراب والتعريع ةع ا ما واحد و و اىلانهز يتهال أعهرب ع ه  لاهان  وعهرب أي ألهان        

.. وإن مها يهي اىعهراب إعرالهاب لتبيي ه  وإيّهاح .       .ن ع ه  وأقص  وأعرب عن الرنه أي لي 
 ،.. وأعهرب الكهالم وأعهرب له  لي  ه      .إن ما كان يعرب عما يف ق ب  لاان  :وة   اعديث اآلخر

 :ألو زياد أنشد
ين"إّنييييْين عنييييريننيييي ين يييي " ينن   يييي ينينينينين

ين
ين"أنيييييي نينأ هب نيييييي  ين يييييي ين"أ  يييييي    ينين

ين  

ن  ح ه وأعهرب كالةه  إإا مل يه   ،ال حو إن ما  و اىلانز عن املعهاني ل لفهاحل   واىعراب الاي
 .(2)((عر ل  ل  اىعراب هعريباب :يف اىعراب ويتال

حتيتهز   أن ع هى   ،لبيهان ةع هى   واىلانز املشار إليما قواء أكان  يف ال حو أم يف غهريه  هي  
و هاا ساهع الهها ر ةهن      ،التكيبيهز ع يما األلفهاحل   اىعراب ةرهب ز لاملع ى و ي عالقز هدل 

ال حن اللد ةهن أن يكهون أعه  ةهن أن ي  ه  ع يه  هغهيري اعركها  يف          وأن  ،كالم الن ة هور
.. وال حهن  .ل اهان ةها ه حهن إليه     )ألن  الّ حهن )  وإن كان حلا ره ع ى  هاه اعهال   ،غري حم ما

و))ال حن لاكون اعاء قإةالز الكالم عن نمز الصهحيحز يف   ،(3)((هرك الصواب يف التراء 
  .(4)موا ل باعم  الا يمز((.. ألن  الّ حن حمَدث مل يكن يف العرب العارلز الاين هكّ .العرليز

 :ااص الًحاىعراب 

م  ةههن هعريفهها  حمههدد   ن قههبتوائههه ع مههاء ال غههز )اة يههه وقههيبوي ( وَةهه   ألمل يكههن 

٢٠١٦



 (462............................................)...............................مفهوم اإلعراب يف كتاب سيبويه

 

 النجف األشرف -عة جملة الكلية اإلسالمية اجلام
The Islamic University College Journal 

 

 
ISNN 1997-6208 

 41العدد : 
Aldd: 41 

 1اجمللد : 

Covers:1 

 

 

الواضهحز لعبهارا     اىشهار  عراب صرحيز ع ى حنوه االص الحي لكن إلهر ال مي ه  ةهن    لإل
حتيهد عهن ةفمههوم اىعهراب الههاي هداوله  غري هه  لهالتعري  الصههري  قاهيبوي  أوضههح  يف        ال
ال صهع وارهر والرقه     )ونع   ع ى مثانيز جماٍر ) (5)لاب جماري أواخر الك   ةن العرليز(())

ّ   والكاهر والوقه ((   و قهيبوي  يوضه  اىعهراب وعالقته  لهاملع ى       ،(6)وارتم والفت  وال
 ع دةا يعر  عالقز اىق اد وةا يالزم هغيري اعركا  ةن هغيري ل مع ى.

و اه اجملاري الثمانيهز  هي عالةها  اىعهراب يف العرليهز وأراد لهالوق  الاهكون ع هى         
بز الفواصه أو الوق  ع ى الاكون لغر  ليان املع هى  ال أن   عالةز صوهيز مل اق  خر الك مز

 .ع ى غري اعركز اىعراليز و اا ةا نتعرف إلي  يف البحث

                       :ص الح أخا لعدينن اىشار  إىل أن  اىعراب يف االوميك

 .ليان نهريز العاةه وهغيري أواخر الك   -1

 .ليان املع ى لتغيري أواخر الك   -2

قهز لي ممها و هه  هي     اخه ةفموم عالقز املع ى لتغيري أواخر الك   وةا  و نهوع العال ويتد
أو أن ما هالزةيز أو أن مها غهر  صهوهي نهيء له  لغهر  امل اقهبز الصهوهيز ع هد           عالقز ةتبادلز

  .حترير أواخر الك   لاعركا  ع د درج الكالم

ب ع ى أن   هغهيري أواخهر الك ه     قع ى ال ت ز األوىل ةا أشار إلي  الن ن  ي يف ليان اىعرا
أواخههر الك هه   ههو قعههرن اىعههراب لاعركهها  إإ     وإ كههره ،(7)لاههبع العواةههه الداخ ههز ع يهه   

د نمهها اة يههه لههن أ هه اىعههراب  ههو إحلمههار اعركهها  و ههاه  ههي اىشههار  األوىل الهه  دو    
قهال ألهو   .. .الاكون حركتماأن ما ناء  قواكن و)وَدَةي ) ،الفرا يدي حني لي ن حركز َيَدي

يٌد دخ ما الت وين وإكر أن  الت وين إعهراب ق ه  لهه اىعهراب      :قول  :أ د  ت  لن زرعز
ن  أي إ ،(8)((.. والت هوين ميي هت لهني االقه  والفعهه     .الّمز والكار  ال  ه تم الهدال يف ييهدي  

اىعراب  و اعركا  وك ن  التول إعراب الك مز  و حتريهر  خر ها ويوضه  اة يهه إلهر      
وعجبهه  ةههن يههد ك قتعههرب  ،و ههاه يههدهك ،رأيهه  يههَدك :ن ي ههز ))أال هههر  أن ههر هتههول لصهور  

ويف ضههوء  ههاا  .قتحريههر دال ي يههدي لالفتحههز والّههمز والكاههر  ي ههي إعراًلهها   ،(9)الههدال((
املفموم ند قيبوي  يوحّل  حترير أواخر الك ه  ل هريهز العاةهه وياهمي اعهرف الهاي ي هرأ        
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وإن ما إكر  لر مثانيز جماٍر ألقرق لني ةا يدخ ه  ضهرٌب   )  )ع ي  التغيري حرف اىعراب لتول
ةن  اه األرلعز ملا حيدث  قي  العاةه وليس شيء ة ما إّلا و و يهتول ع ه  ولهني ةها يب هى ع يه        

اله  لكهه عاةهه ة مها      ،اعرف ل اًء ال يتول ع ه  لغهري شهيء أحهدث إلهر قيه  ةهن العواةهه        
قمي هت قهيبوي  لهني املعهرب      ،(11)ف اىعهراب(( وإلر اعرف حر ،ضرٌب ةن ال فظ يف اعرف

الاي هتعاور ع ي  اعركا  وهتول قهال يهالزم حركهز واحهد  ملها حيدثه  العاةهه واملهب  الهاي          
 ،قهاقتن اىعهراب لاعركها     ،يالزم اعركز الواحد َةمما اخت ف  العواةه قال هتول حركت 

ولعهد ا   ،الهاي يرنعه  إىل العاةهه    و اه إشار  شك يز ةن قيبوي  يفا ر لمها التغهيري اعركهي   
قهالرق  وارهر  وال صهع وارهتم     )ب ةن دون غريه ملا ه حته  اعركها  )  عَرخيص ص قيبوي  امُل

ولألقعال املّارعز أليهاء الفهاع ني    ،عروف اىعراب وحروف اىعراب لألياء املتمك ز
 ،أقعهه أنهها  :وإلهر قولهر  وال هون   ،واليهاء  ،والتههاء ،اهلمهت   :اله  يف أوائ هما التوائهد األرله     

 خهر ةهن اىعهراب     اب، واله ص  يبهي ن نوعه   (11)ويفعهه  هو، ونفعهه حنهن((     ،وهفعه أن  أو  هي 
 ،ق يس التصد قي  ن ع اعركز له ن ع اىق اد الاي هدل ع ي  حروف اىعراب )اهلمهت  

أياء  وال ون( قمي دالئه اىعراب لبيان عم يز التكيع مبا يالزم الفعه ةن ،والتاء ،والياء
الّهمري الهدال ع هى االقه  و و)أنها( والعم يهز إاهمها يف         َع عه َن ،أقَعهه قيه   :ههب ى ع ي  قتتول

إًإا اىعراب يف  اا البيهان   ،اةاص لما مبا ي اقع األقعال اعروف اأُلخر ة  ن ع الّمري
 هركيع إق ادي وإشارا  قيبوي  التفصي يز 

            .هعاىلنعرضما يف ةبحثما اةاص لما إن شاء اهلل 

ولا ا لصدد عر  مجي  التعريفا  اله  عههر ف لمها اىعهراب أو ةواضه  اةهالف يف       
املتهام   نهريز اىعراب لتدر ةا نريد اىشار  إلي  ةهن ةتاصهد التعريفها  اله  عههر ف لمها ألن       

ي ول ويا ع الغر  ةن البحث وة  البعهدين املهاكورين  نفبها ناهت ي  اىشهار  إىل مج هز       
 :صد التعريفا ةتا

ويهدخه يف   ،عم يز إحلمار اعركا  ع ى  خهر الك ه  اله  حيهدثما العاةهه      :اىعراب -1
   .ب ةن املب َرْعإلر متييت امُل

ويهدخه يف إلهر إشهارا  الاهياق      ،العالقز التائمز لني اعركا  واملع هى  :اىعراب -2
صههع وارههر  قالعمههه ةهن الرقهه  وال  ))وأغهرا  املههتك مني قيههدخه ةفمهوم التههداول   
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يهبهي ن املع هى و هو    )) قهاىعراب  ،(12)((وارتم إن ما  و ل مهتك   نفاه  ال لشهيء غهريه    
وال  ،ةا أحاهن زيهًدا   :الاي ميي ت املعاني ويوق  ع ى أغرا  املتك مني لدليه قولر

 .(13)وكالر قرقوا لاعركا  وغري ا لني املعاني(( ،ه كه الامر وهشرب ال نب

 ..(. .ةن )الفاع يز واملفعوليز ،يفز لع اصر التكيعليان الوحل :اىعراب -3

و ي عم يز حت ي يز  ،العم يز التكيبيز التائمز ع ى ةفموم الب اء أو اىق اد :اىعراب -4
هعتمههد املفمههوم امل  تههي يف حت يههه أنههتاء الكههالم ون ههع املتههوال  وعههر  ةفمههوم   

 .ارم ز الفع يز واالييز

ن ن  ي  نفبا وهوال  ع هى  هاا املفمهوم هعريفها  كهثري ونهص        واملفموم األول أشار إلي  ال
وإىل  ،(14)أن خيت    خر الك مز لاختالف العواةه يف أوهلا(()اررناني ع ى أن  اىعراب )

 ن له  اا ال ص  ةن التعري  أو ةا يتارل  إ ع كثري يف هعري  اىعراب ةن دون قيد العاةه 
لههرهم ةههن دون التتههدي  أو التهه خري أو اعههاف إإ يكههون يف أول الك مههز قمههو قيههد ل تا اههه ا

و هاا   ،(15)أشار التخمشري إىل ه ثري العاةه لفهبا أو حم با ةن دون قيد ونود العاةه يف األول
وةها ي فه  ال ههر     ،ال يدل ع ى إغفال نانع العاةه لكن  نصي ز التعري  ناء  لمهاا التعهبري  

هغهيري  خهر االقه     )لتوله  )  ،ةه ع ى األيهاء قته   ه ثري العا ةاني نعه قيد التغيري ةنالر  أن 
و ي إشار  هتصر اىعراب ع ى العاةه ال فهي ال املع وي قال يدخه يف إلهر   ،(16)((لعاةه

قمهو هعريه  ةهن نمهز العاةهه ال فههي ال املع هوي، وال ضهري يف          ،إعراب الفعه ورقه  املبتهدأ  
وال دخههول  ،ال فهيههز الداخ ههز ع يهه  االقهه  اجملههرد ةههن العواةههه :إلههر إإ يعههر ف املبتههدأ ل ن هه 

ولهاا قهإن   هاا     ،إإ ةا أريد لاالق  أن   اةه   ،بقص   التعري  ةن  اا البا ،ل عاةه ال فهي
لاملعموال  أي أن ما إشار  إىل العاةه واملعمول ةهن   التعري  والتعريفا  اأُلخر ختص التغيري

ولهاا نهد  هاا االختصهاص      ،حهث دون التكيت ع ى العم يهز الب ائيهز ع هى ةها يتّه  ةهن الب      
ةهشار إلي  ةن لدن االقتالادي حني َلي َن ةع ى املعهاني اله  حيهدثما اىعهراب وإلهر ))ليهان       

 .إإ  ي حمه التغيري ووقوع العاةه ع يما ،(17)لعّ ز وض  اىعراب يف األياء((

جمهاري   وإشار  قيبوي  واضحز ةن  هاا املفمهوم لإلعهراب ع هى ةها إهكهر  نفبها ع هد ليانه          
الكالم إإ ميث ه  اا املفموم املرح ز األوىل ملعرقز اىعراب قهاملفموم قهائ  ع هى )عاةهه وهغهيري      

   .حركي(
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وأغ ع التعريفا  ع د احملهدثني هها ع إىل  هاا املفمهوم ةهن التعريه  أي اىشهار  إىل        
والوحليفهز   العاةه والتغيري اعركي لابع العواةه الداخ ز ة  اىشار  يف لعّما إىل املوقعيهز 

ليس  و اعركا  املبي  ز عن املعاني قحاع له  و لاىضهاقز إىل إلهر   ))أو أن    ،(18)واملعاني
قم  ونوه الرق  وال صع واةفض وارتم والدرايز مبجاريه  وجممهوع  هاا ك ه   هو دراقهز       

كتور أو أن  اىعراب إحد  الترائن ال حويز ع ى ةا أشار إليه  الهد   ،(19)أنتاء ارم ز كّ ما((
متام حاان يف نهريت  وهت خص ل ن  اىعراب قرع ل مع هى وواقته  الهدكتور حممهد  اقهز يف      

ل هر  هعريفي هز يهولي قيمها اىعهراب      ويتفرد الدكتور عبد التادر عبد ار يه ،(21)  اه ال هريز
ميثههه )املفمههوم الشههمولي ةههن ةعرقههز التكيههع واملع ههى والوحليفههز والتههداول إإ إن  اىعههراب )  

ركت األقا  يف حت يه الب يز ال حويز والوقوف ع ى صحز هشهكي ما ويّه  البيهان يف أع هى     امل
ألن  ةدار الفم  وةراده دقز املعاني والعبور إىل املتاصد و هو غهر  الكهالم وإنباهه       ؛درناه 

 .(21)((ون ي  والوقوف ع ى أغرا  املتك مني

اعركها  لهاملع ى قتهد أشهار إليه  أكثهر       أة ا املفموم الثاني التائ  ع ى أن  اىعراب عالقهز  
 :ولهو أن قهائالب قهال   ةن واحد وند حّوره ع د التدةاء ويشهري الهن قتيبهز إىل إلهر لتوله  ))     

  مل ي لاىضهاقز يهدل الت هوين ع هى أن ه     أخهي  ي هاا قاهههه   :ي لالت وين وقهال  خهر  أخي ي اا قاهٌه
لهه ص  العالقههز لههني اعركههز   ويوضهه  ا ،(22)(( قت هه  يتت هه  ودل  حههاف الت ههوين ع ههى أن هه  قههد   

وةه م  ةهن أشهار إىل  هاه العالقهز له ص        ،اىعراليز واملع ى وهفاري الن قتيبهز حلها ر يف إلهر   
وإىل  ،(24)((اىلانز عهن املعهاني  )) أو  و (23)(( و الفارق لني املعاني)التعري  إإ اىعراب )

 ،(27)و ال كا  األنباريوأل ،(26)واررناني ،(25) اا ال وع ةن التعري  أشار إلي  التركشي
ة  ةالحهز التعدد املعريف لتعريه  اىعهراب ع هد أكثهر      ،(29)والن يعيش ،(28)والن اعانع

قهاكر ألهو    ،ةن واحد ةن أ ه ال غز إإ يههورد ةفمهوم اىعهراب ع هد   ع هى أكثهر ةهن ةع هى        
رب ل كهالم  ال كا  أن  اىعراب قصده َهْبهيني املعهاني وهغهيري أواخهر الك ه  وقصهد حتبهع املعه        

 .ع ى الااة 

وع دةا ن هر إىل قيبوي  املؤقس األو ل لبيان وإيّهاح ووضه  حجهر األقها  يف إجيهاد      
العالقز لني اعركز اىعراليز أو اىعراب واملع ى وأن   مل يهتك لغهريه أن يكتشه  أ     وكش  

عهال والاهياق   ةن كشف  ل ق ول  التفاريي ل عالقز لني اعركز اىعراليز واملع ى ة  ةراعها  ا 
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وياتشه  إلهر ةهن     ،ل كش  عن أغرا  املتك مني وارم  لهني الداللهز ال حويهز واملع ويهز    
مل هرد أن خته  ل ن هر ةهرر  لرنهه يف     )ل  ع ٌ  ع  َ  الفتماء لتول  ) :هغيري اعركا  يف مج ز

حههال هع  هه  وال هفملهه  ولك  ههر أرد  هههاكر الرنههه لفّههٍه قيهه  وأن جتعههه إلههر خصهه ز قههد    
ل  حاٌع حاهعه الصهاعني ألن   هاه األشهياء وةها يشهالم  صهار  حت يهز          :كم ما كتولراقت

وإن شئ  نصب  قت   ل  ع  ٌ  ع  هَ    ،وع ى  اا الون  رق  الصو  ،ع د ال ا  وعالةا 
 ،(31)((ن   مل ياتكمه أن يتال ل  ع ه  عهال  ٌ  ةرر  ل  يف حال هع  ٍ  وهفت  وك ك ن ر  ،الفتماء

ههه  املع هى   اعركز اىعراليز عهن املع هى وةهن دون اىعهراب ي    كش  دقز  قال ص  يكش  عن
ًّا ال يفم  وال يه الن قتيبهز يف نص ه  املهاكور  نفبها      ولاا ن حظ ،ملتك منيكش  عن غر  اغاة

يت   لعالقز اعركز اىعراليز لاملع ى يف مج ز ) هاا قاههه أخهي( قهمهور الت هوين ع هى قاههه        
                                          . يدل ع ي  عدم الت وينيدل ع ى قته أخي  و و ةاال

أة ا هعري  أو هفاري اىعراب لاجملهال الهوحليفي قمهو نهوع ةهن املع هى الهاي خيهص  ألفهاحل          
واملبتهدأ واةه  ع هى قهبيه      ،قمو ةع ى داخه ارم ز يكش  قي  الرق  عن الفاعهه   التكيع

وارر  عالةهز   ،(31)عن املفعول ع ى حد  قول التخمشريوال صع  ،التشبي  والتتريع لالفاعه
وقيه    ،(32)أو أن  الرق  َع ع  الفاع يهز وال صهع َع عه  املفعوليهز وارهر  َع عه  اىضهاقز        ،اىضاقز

إجياد ل عالقز التكيبز ولكن ةن نمز ونود العاةه ال التفاري امل  تي ل ب اء التكيم ع ى ةها  
                         ري.نتعرف إلي  يف املفموم األخ

واملفموم   ا كش  عن الفاع يز واملفعوليز و هو جمهال وحليفهي يف التكيهع و هو املفمهوم       
لفهظ  دال ع هى الفاعهه واملفعهول     )الاي اختاره العهك ي وعهر ف اىعهراب له  إإ اىعهراب )    

 .(33)ةث با و اا  و املختار ع دي((

 ،املفموم الرال  ةهن العاةهه والرهبهز واىقه اد    لكن قيبوي  نعه  اا املفموم قيما خيص  
و اا املفموم اىعرالي  و ةن إشارا  قيبوي  ال  قا ر لما اىعراب ونعه غايز اىعهراب  
والتكيع يف صور  ممتتنهز إإ إن  الكهالم يتهوم ع هى أقها  ههركيم و هو املرح هز األوىل يف         

ص التكيع يوحي إىل نتص اىعهراب  الكالم إإ ةن دون إلر ال يكون الكالم كالًةا ألن  نت
و هو نهوع ةهن الف اهفز لإلعهراب هتهوم        ،وةن ث   نتص يف املع ى والعالقا  ال  يتوم ع يمها 

و هاا ةها يتّه  يف ةههان      ،ع ى ةبدأ التفاري يف ن ع اعركز واملتوال  أو الع صهر ال غهوي  
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حّلفه  الاهكاكي   واملفموم األخهري حهمهه ع يه  أن اىعهراب  هو ال حهو و هو ةفمهوم و         ،البحث
ال حهو التكيهع أن ه حهو ةعرقهز التكيهع      )) ع دةا عر ف ال حو قاصًدا ل  اىعهراب ع هى أن   

و و املفموم الاي وحّلف  الدةاةي  يف حت يه التكيهع وكيفيهز صهياغت      ،(34)قيما لني الك  ((
 ،التصهيد  أعهرب   :كما يتهال  ،األلفاحل املركبز ع ى ةا هتتّي  الص اعز العرليز إنراء)إإ  و )

وإن  كهان حلها ر  هاا التفاهري يرنهه       ،(35)إإ هتبه  ألفاحلمها ولهي ن كيفي هز نريمها ع هى ال حهو((       
لك  ه  ال   ،العم يز التكيبيز إىل ارانع التواعهدي الصهرف لعيهًدا عهن عالقهز املع هى لالتكيهع       

                                    .خيرج عن إرناع املا لز إىل العالقا  التكيبيز

اًةا حتى نّ  ن إنكار ا إنكاًرا هوقبه اةتام ل تمميد نود  اىشار  إىل ةا لز ةممز ال ميك
الصحز التائمز ع يما و هي ةاهالز إنكهار اىعهراب وعهدم هع ه         لعض البصما  ع ى ةتدار

  لعالقههز إىل ةهها مهههاعركهها  اىعراليههز لههاملع ى وعههد   ههاه املاهه لز لرةتمهها حلهها ر  صههوهيز ال َه
وكهان رائهد  هاه ال هريهز حممهد لهن املاهت ري )ق هرب( إإ يعهده  املاه لز حلها ر              ،اب نفه  أوضح اه

إإ أواخهر الك ه  ع هده ك هما      ،صوهيز احتانما العرب ل  ع اةفهز والهتخ ص ةهن الاهاك ني    
)وإن مها أعرله  العهرب كالةمها ألن االقه  يف الوقه  ي تةه         قاك ز وي ص  ع ى إلر لتوله  ) 

يف الوقه  والوصهه    اىقهكان وص   لالاكون أيّا لكان ي تةه   الاكون ل وق  ق و نع وا 
قكانوا يب ئون ع د اىدراج ق ما وص وا أةك م  التحريهر نع  ها التحريهر ةعاقبها لإلقهكان      

لاههمولز ال  هه  والههتخ ص ةههن  قالتحريههر ع ههى  ههاا املفمههوم ي  ههع ،(36)ليعتههدل الكههالم((
و  اك ةن ناصر  اا الرأي ةن احملهدثني   ،ال  تيز ال اجتز ةن التاكني ألواخر الك   الصعولز

 ،ول كالهز  وله  ،كهارل قهول رز  )ولعض ةن املاتشرقني وة م   (37)و و الدكتور إلرا ي  أنيس
وقد رد  الدكتور رةّان عبهد التهواب  هاا الهرأي  م هز ةهن األدلهز ك هما          ،(38)وقتاشتاين(

 ،ة مهها ال غههز العرليههزهاةههز واختتهلهها لارهبههاط ونههود اىعههراب لههبعض ال غهها  الهه  اةتههد   
واألخبهار املرويهز ةهن الواقه       ،والشهعر العرلهي ل وزانه     ،والتران الكري  وري  املكتوب له  

الاي ي مى عن الّ حن الاي اقتن لاىعراب اعركهي و هاه    (39) االنتماعي القتعمال ال غز
د  اقهز  وقهد أوىل الهدكتور حممه    ،األخبار كان  قبه عمد هتعيهد ال حهويني ل كهالم العرلهي    

 ،راء التدةاء واحملدثني وةوقفم  ةهن اىعهراب وةفموةه    وإ كره آل ،الع ايز يف دق   اه الرأي
ومجع  ل  صوص املؤيد  ل عالقز لني العالةز اىعراليز واملع ى وأورد مج ز ةن األدلز لدع  
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لتهواب  ولعهه  يف رأي الهدكتور رةّهان عبهد ا     ،(41)ال  ختص   اآلراءة  وإثباه   رأي ارممور
يف إرناع اىعراب إىل لعض ال غا  ال  اةتد  ال غز العرليز ة ما ةها يهدع  الت صهيه لفته      

 .ال غز يف هفاري  اه الها ر  وأن ما ليا  حلا ر  صوهيز له حلا ر  متييتيز

ومل يكن قيبوي  غف با عن التفاري الصوهي ل حركز اىعراليز وميكن اىشار  إىل نانبني 
أو ونهود اعركها  ع هى أواخهر الك ه       عالقز الصهوهيز يف اىعهراب ع هده    ةممني يف هفاري ال

 :لصور  عاةز

هفاري ال لونود اعركز اىعراليز إاهما وإن مها  هو هفاهري ل ونهود الكم هي ل حركها         -1
أقه ةن ال صع قال صع كثري و اا  واىث اناىعراليز وهفاوهما قالرق  أقه ةن ارر 

والثته غر  صوهي يتخ ص ال اط  ة    ،رق  وارريعود إىل خفز ال صع وثته ال
واع   أن  ةا )القتدعاء اةفز وقد أشار قيبوي  إىل خفز ال صع وثته الرق  لتول  )
ةا ياهتثت ون   ضارع الفعه ةن األياء يف الكالم وواقت  يف الب اء ُأنري لفه  جمر 

أْإَ عه وأْع عه ه قيكهون    قماا ل اء ،...وإلر حنو أْلَيَض .وة عوه ةا يكون ملا ياتخفون
إإ إن   ،(41)((اقتثت وا حني قارب يف الكالم وواق  يف الب هاء  ،يف ةوض  اررَّ ةفتوًحا

ةا كان ع ى وزن )أقعه( ومل يكن قع با مل يهصهرف قُ لهدل يف ارهر  لالفتحهز األخه       
قه   و اا املفموم وحّلف  غري قيبوي  لتفاري كعثهر  ال صهع وق هز الر    ،ةن الكار  لثت ما

قرهقَ  الفاعه لت ته  ونهصهَع املفعهول لكثرهه  وإلهر ليتهه يف كالةمه  ةها         )يف العرليز )
ه ونهود اعركهز لهااهما    ههع  ه  واةفهز  ،(42)((ياتثت ون ويكثر يف كالةم  ةا ياتخفون

  .له ههع ه كعثرهما وق تما

اء امل تميهز  إلر يف األيه ع ى الع ز الصوهيز ل حركز املفاِّر  ل ب اء وأوض  ةا ي  ب   -2
ه لهالتخ ص ةهن التتهاء الاهاك ني وُكهره      لصاة  قب   حرف ةهد  قإحلمهار اعركهز يهع  ه    

 ،وَنههتال ،وإىل إلههر يشههري قههيبوي  يف الك مهها  ع ههى وزن قعَعههال يف )َحههاار    ،إلههر
   :وقال ز ري قال ز ري .أي اْنِتل ،ويتال: َنتاِل)) ..( قال قيبوي :.،وَنهار

ينتينإذ "َليييييَح وين الييييي  ين لييييي   َ ينأنيييييينين
ين

يند ِنهبايييييتاينناييييي  َ ين"لعييييي  ين ين لييييي  نا يَنينين
ين  

وحههر ك  خهره ألن ه  ال يكهون لعهد      .ولك  ه  ةعهدول عهن حهد ه     ،قاعد  يف مجي   هاا اقعَعههْ  
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قكان ةا يهمر ع ى  خر )َنتال( وةا ناء ع ى وزنما أن يكهون الاهكون    ،(43)األل  قاكن((
و هاا ةتوقه  ع هى أن     ،اك نيولكن الغر  الصوهي أحلمر الكار ل هتخ ص ةهن التتهاء الاه    

قههاكً ا ال ع ههى ةهها يهها ع إليهه  الههرأي أن  الصههائ  جممههوع     -حههرف املههد   -يكههون الصههائ  
 .ابنتجتا حرقاب واحدشبعتا يف حم مما ق عحركتني ُأ

ولكههن قههيبوي  عّ ههه إلههر لانتمههاع قههاك ني قالكاههر  يف )َنههتاِل( لياهه  حركههز ل ههاء يف   
وةه  إلهر عهّ هه لالب هاء ع هى       ،الااك ان قُكار  خر ا اقيماألصه له  ي أثر صوهي اقتثته 

 .الكار قُ نري جمراه

لك  مهها ةتصههور  ال هفا ههر مجيهه   ،نهريههز الههدكتور إلههرا ي  أنههيس مل ههه    عههن قههرا   ابإإ
الونود اىعرالي ل حركا  يف العرليز إإ ال ميكن أن نكتفي لبعض اعاال  لتع يه مجي  ةها  

قّ با ع ى عدم ونود أي  ،لصوهي إإ  و ليس لالتيا  املّ رد و ةونود يف العرليز مبجال  ا
وةن نانع  خر قإن  التحرير ع هى غهري أواخهر     ،نص  ورد يف العرليز لتاكني مجي  أواخره

الك   اللد ةن أن يفا ر لغر  صوهي ولك  ه  ال يهفاهر لارانهع الصهوهي ع هى حنهو االطهراد        
العرليههز يهه هي ع ههى املع ههى الواحههد يف الك مههز  قههإإا كههان التث يههث يف لونههد االرهبههاط املع ههوي 

قما الّهري ةهن    ،ئما وعي ما يراقت  اختالف املع ىاالواحد قإن  ةن الك ما  ةا يتعاقع ع ى ق
قاملا لز ههه  قيد  ،هع يه الونود اعركي يف لدايز ووق  الك   لاملع ى وال يهفا ر  خره لالر

  املعهدود  اله  ال ي كهر هفاهري ا لاجملهال      التخمني واالحتمال ة  االهكاء ع ى لعض اعهاال 
 .حتى وإن كان  حلا ر  هلجيزالصوهي 

ويهه  الت ع  الاي أورده قيبوي  عن اة يه يف اعركا  ع ى أواخر الك   حمهه نتها    
و ههن  ي حتههَن اعههرف ليهوَصههه إىل الههتكّ        ،أن  الفتحههز والكاههر  والّههمز زوائههد   )ع ههى )

كها  يف اىعهراب أو أن  الهت ع     ي صهري  وال دخهه ل حر  ةن أن  إلر غر  صوه ،(44)((ل 
يهه  يواقت  قيبوي  لكون  مل يورد شيًئا يع   قيه  ع هى كهالم اة يهه أو أن  ةها ورد عهن اة        ال
إإ يهى اعركها     (يهدي )يواق  رأي  وخباصز ةا أوردنا ع   يف لدايز البحث عن إعهراب   ال

ألصهه غههر  صهوهي وةهن ثه   هواقهه      ع هى يهدي حركها  إعههراب أو أن  اعركها   هي يف ا     
 قكان  دالئه ع ى املع ى.املاتعم ون ع يما ان ما حركا  إعراب 
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وياتش  مما إهكر  نفاب أن  ها ناهت ي  التهول أن  اىعهراب  هو: جمموعهز العالقها  التكيبهز         
 ،والاههياقيز الهه  هبههي ن املع ههى وأن  اعركهها  اىعراليههز ع ههى أواخههر الك هه  حلهها ر  أو ةتههدر  

وخيرنمهها  ههاا اىيّههاح ةههن  ،ه ع ههى هغههيري املع ههى هاههتمد دالئ ههما ةههن  ههاه العالقهها  دالئهه
  .الشك يز التجريديز أو امل اقبز الصوهيز

 املبحث األول

 مفهوم اإلعراب ونظرية العامل عند سيبويه

يهحدثهه  ةههن  الشههر أنَّ اعههديث عههن اىعههراب  ههو حههديث عههن العاةههه ال حههوي وةهها    
ةهن ثه َّ قمهو حهديث عهن األثهر واملهؤثر و هاا يكشه  عهن عاةهه            هغيريا  يف أواخر الك ه  و 

التكيم ل جم هز العرليهز يبهدأ لعاة هما ولعهد       *نقي درج حت   اا املفموم أن  املكو  ،وةعمول
قيصور ل ا  هاا املفمهوم عم يهز ة  تيهز      ،إلر يتهع التكيع ع ى أثره وك نَّ العم يز هالزةيز

   .تكيعهبت  ع يما ارم ز أو لاألحر  ال

ر  ر ع ههى أواخههر الك هه  حلهها ر ب وةتههد  وع ههدةا نعههه ةههن اعركههز اىعراليههز الهه  ههمهه  
هتع هه  مهها قعْصههه اة  ههاب نكههون قههد نع  هها أةههوراب كههثري   األقهها  يف العم يههز اىعراليههز أو أن 

قاهيبوي  ةه  إشهاره  األوىل لعم يهز اىعهراب       ،العالقز الب ائيز يف الكهالم أو ارم هز  و لالعم يز
اٍر ألقهر ق لهني ةها    جمه وإن مها إكهر  لهر مثانيهز     )) خر الك مز أحدثما العاةه لتول غيري أوا ي ه

.. ولهني ةها يهب هى ع يه  اعهرف ل هاًء ال       .يدخ   ضرٌب ةن  اه األرلعهز ملها يهْحهد ث قيه  العاةهه     
 .(45)(( شيء  أحدث إلر قي  ةن العواةهيتول ع   لغري

ولكن ةتارنز  اا الهمهور لهاألثر    ، خر الك مز أي أن  ةع اه حلمور اعركز اىعراليز ع ى
التالزةي يف اىعراب جيع   صور  شك يز ميكن االقهتغ اء ع مها ع هى أن  املوقعيهز لأللفهاحل يف      
التكيع  ي ال  هكون كاشفز عن اعركهز اىعراليهز ال العالةهز الهها ر   هي الكاشهفز عهن        

ليههز وههههه املوقعيههز كاشههفز عههن   ولكههن  ههه ميكههن االقههتغ اء عههن اعركههز اىعرا   ،اىعههراب
  يف نهريهز العاةهه لال اهبز إىل قهيبوي    ))لتا ي  لال هر  التائمهز ع هى أن    اىعراب ليتا ى ل ا ا

  .(46)((قه هتدير كان  لغويز ستزأ

هعهدو أن هكهون رصهداب ل عالقها      ال))مها  ما ههرهب  لهها ر  اىعهراب لك     أن ما ة  كون  أو
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صهوهيز ع هى أواخهر    وةا ي ج  عن  هاه العالقها  ةهن حلهوا ر      ،عاملع ويز وال فهيز يف التكي
                         .(47)((الك ما  العرليز

ته   ره وطب حيج   ةفموم اىعراب والعاةهه ع هى الهاي ريه  وصهو       األخري املفموم لكن
 ،زأوق  ةن أن يكون رصداب ل عالقا  املع ويز اجملهرد  الشهك ي   هةفموم العاةه ع د يبوي  إإق

وميكن أن نشري إىل ةفموةني يف العاةه اىعرالي ع د قيبوي  ةفموم الهتالزم والرهبهز و هو ةها     
وةفموم قو  العاةه وونوده يف التكيع الاي يّفي ع ى الفعه عاةه  ،قيتّ  يف البحث

التهو  إإ ال يعمهه غهريه     التعدي ع ى أن الفعه  و الهاي يهمهر ع اصهر التكيهع ةهن نانهع      
عالقههز التههو  والّههع  يف العمههه ةتالههه العالقههز التالزةيههز ع ههى أن   ههاك  قمههي   لتههو  عم هه

لهاب  ))مها لياه  لتوهه  واله ص ع هى إلهر ع هد قهيبوي  يف         ع اصر هعمهه عمهه الفعهه ولك     
واملفعول الاي يتعده إلي  قعه قاعه وال يتعد  قع    ،الفاعه الاي مل يتعده قع   إىل ةفعول 

ء الفهاع ني واملفعهولني عمهه الفعهه الهاي يتعهد  إىل       وةها يعمهه ةهن أيها     ،إىل ةفعول  خر
وةا جيري ةهن الصهفا  اله  هب ه  أن هكهون يف       ،وةا يعمه ةن املصادر إلر العمه .ةفعول

وةها   ،التو  ك ياء الفاع ني واملفعولني ال  جتري جمهر  الفعهه املتعهدي إىل ةفعهول جمرا ها     
نري ةن األياء ال  لياه  ل يهاء   وةا أ ،أنري جمر  الفعه وليس لفعه ومل يتَو لتوه 

  .(48) ((نر  جمراه وليس لفعه يتو  قو  الفعه ةا .. كما أن   ال.الفاع ني واملفعولني

يههوحي إلههر إىل ونههود  إإ ،العاةههه مهها نههر  جمههر و ههاا يكشهه  عههن العواةههه ولك  
 اصهر  صه و و الفعه األول و  اك ةا جيري جمراه و اان العاةالن يشهتكان يف هكهوين ع  األ

 .التكيع

ي قهال لههد  ةهن هفاهري     ما هتعد  جماهلها الوصهف  ار  نهريز العاةه لدواق  لغويز قإن وإإا ُق
أقاقهاب   مبا ي اقع  هاه ال هريهز وميكهن أن نشهري إىل ةاهائه ثهالث ههعهد         رَخ هفارًيا اىعراب 

  :(49)  اىعرابىعراليز أو هفاري حلا رل ى ع ي  قيبوي   اه ال هريز ليهبي ن لما حلمور اعركز ا

التالزم التائ  ع هى هكهوين التكيهع وةهن دونه  ال ميكهن حتتيه  التكيهع وةهن  هاا            -1
ال مل إأال هر  أن  الفعه اللد ل  ةهن االقه  و  ))لتالزم ونود الفاعه لونود الفعه ا

وضهه  ةهها يهبي  هه  يف اىعههراب  ههو ونههود العالقههز   أو ههاا الهه  ص  ،(51) ((يكههن كالةههاب
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 رفكيبيهههز ل فعهههه قمهههي عالقهههز حنويهههز ص هههكيهههع و هههي التهههدر  التالوحليفيهههز يف الت
و اا التالزم يهشعر لتماةيز الب اء يف ارم ز حيهث ال قاعهه ةهن دون قعهه      ،ةع ويز ال

 .وال قعه ةن دون قاعه

مها ةها ال يغه     و  ،لهاب املاه د واملاه د إليه     ))قه اد يف  الزم قا هره قهيبوي  لاى  و اا الت
قهال لههد ل فعهه     ،اهلل .. يا ع عبهد . جيد املتك   ة   لداب قمن إلرخر والواحٌد ة مما عن اآل

  .(51) ((ةن االق 

حيهث   (الفعهه   الفاعهه  )التالزم الاي يتا  ع ى املفمهوم األول الهاي يتكهون ةهن      -2
 يكتمه ل  التكيع  

لهاب الفاعهه الهاي    ))شار قيبوي  يف أىل إلر إو (الفعه   الفاعه   ةفعول)ىل قيتا  إ
قعبد اهلل ارهف   م ا كمها ارهفه     ،ضرب عبد اهلل زيداب :وإلر قولر ،قع   إىل ةفعول يتعداه

وانتصع زيٌد ألن   ةفعول هعد  إىل قعهه   ،وشغ   ضرب ل  كما شغ   ل  إ ع ،يف إ ع
                       .(52)((الفاعه

ن اقه  أو ةكهو    قايبوي  يهشري   ا إىل عالقز التكيع التائمز ع ى ن ع الفعه ألكثر ةن
اعركز اىعراليز ال  أوند ا العاةه قرقه  عبهد    وَلي َن ،أو أمناط أقاقيز يف ارم ز يف ارم ز

و اا ال م  ألص  ل  ةفمهوم التعهدي ةهن ةفمهوم الهتالزم       ،اهلل لال م  األول ونصع زيداب ل 
وم العاةهه ويتميهت   ليتا ى ل ا قم  التالزم ةن التعدي يف ضوء املب  واملب  ع ي  ال ع هى ةفمه  

 .التكيع األصه مما يتيد ع ي  لغر 

                      .ثر لونود العالقز ال حويز أحلمر ا هعدي الفعهأقهمور العالةز اىعراليز 

كهه قّه ز انتصهب  عهن     ))اع  ةن عهر ف املفعهول ل ن ه     يه وةفموم قيبوي  يف التعدي ال
لتالزم ال  يه شؤ ا الفعه وإلهر  فّ ز ي في عالقز األن  هعري  املفعول لال (53)((متام الكالم

ع هى صه   كمها أن      وال يدل  ،املفعول زيٌد أو عمرو اهلل مل ياتنب أن عبده َبَرَض :إإا ق  ))
ن ل ها املفمهوم التكهيم والهداللي     ي َبيه او ا ،(54) ((الا اب   قد دل  ع ى ص   و و ي إ عي

ي ن ارانهع  واملفموم الداللي   ا يهَبه  ،  ع ى أيم  وق َمفعم  الفعه و و الّرب ومل يهُق إإةعاب 
 .الوحليفي ةن الفاع يز واملفعوليز
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التالزم التائ  ع ى هكوين التكيع وةن دون  ال ميكهن حتتيه  التكيهع و هو ههالزم       -3
قاملبتهدأ كهه   ))قهيبوي  لتوله      إلي  إشهار واملبتدأ واة  و و ال وع الثاني ةن اىق اد 

قاملبتههدأ األول  ،.. قااللتههداء ال يكههون إال مبههب  ع يهه  .ليب ههى ع يهه  كههالم اقهه  التههد 
 .(55)((واملب  ةا لعده ع ي 

إشهار  إىل الهتالزم التهائ      (اللتداء ال يكون إال مبهب  ع يه   ا)قاعصر الاي إكره قيبوي  
 .ي  كالريكون لاملب  وحدهه وال املب  ع  لني املب  واملب  ع ي  وأن  متام الكالم ال

وعم يز الب اء  ي ةا حتت  الكالم التام الاي حيان الاكو  ع ي  و و ةفاد ارم ز وإن 
و هو ةفهاد    ،(56)كان الرأي ع د لعّم  يا ع إىل ةا حيان الاكو  وةا ال حيان الاكو 

ياتش  ةن الواق  ال غوي إإ إن    اك ةن ارمه ةا يتحت  قيما الب اء ولكن ههه  يف جمهال ال  
 فَءسِا    جَاءكُم ْ  إِنْ]والشهرط   (ةن دخهه البيه   )ةثه مج ز االقتفمام الاكو  ع يما  حيان

وغري  اه ارمه و اه مجه ال حيان الاكو  ع يما ة  أن مها حتتهوي ع هى كمهال      ،(57)[بِنَبَأٍ
حتتاج إىل اىعالم واىقمام ليحاهن الاهكو     االقتفمام قجم ز ،الب اء ةن املب  واملب  ع ي 

لكهن ةها إ ههع إليه  لعهض ال حهويني يف هعريهه        ،ومج هز الشهرط حتتههاج إىل ارهواب    ،ع يمها 
يكون هاًةا ع د ةراعا  الب اء أو أن  ارم ز املع يهز  هي    ال ،حيان الاكو  ع ي ما ةا ارم ز ل ن 

الاه حيز اله     ر ع مها لارم هز ال هوا  أو الب يهز    عب ه يه مج ز األصه املب  واملب  ع يه  و هي ةها   
ومج ز الشهرط   ،دخه البي ()ل ى عميتز قاالقتفمام ل يز عميتز ةن ارم ز ال وا   ايشت  ة م

ةها حياهن الاهكو     )ف ل جم هز ل ن مها  رَِّعمُلقها  ،ارم هز ال هوا  )نهاءك  قاقه (     ل يز عميتهز ةهن  
واملعرف هلا مبا حيان الاكو  ع ي  وةا ال حياهن ناضهر إىل    ،العميتز ناضر إىل الب يز ،( ع ي

ال اضهر واملهدق  يف كهالم قهيبوي  جيهد أن قهيبوي  ي ههر إىل         ميتهز والاه حيز ولكهن   الب ينت الع
 ل ن مهها ارم ههز ال ههوا  الاهه حيز الهه  هتحههدد متاةيتمهها لالب ههاء  -وإن أراد لمهها الكههالم  -ارم ههز 

قبتمام الب اء هصب  ارم ز مج ز حتيتيز وةا يعر  ع يما ةن هغيريا   هو زيهاد  ع هى الب هاء     
كهان عبهد اهلل مل يكهن     :ان واملع ى قمو هتمز غري متام الب اء قهال قهيبوي  ))لهو ق ه     يراد ل  البي

واملهدق  يف الكهالم جيهد مج هز )َضهَرَب       ،(58)ولو ق   َضهَرَب عبهد اهلل كهان كالًةها((     ،كالًةا
لكهن    ،عبداهلل( ال يفم  َةن َضَرَل ه عبداهلل وع ى ةن وق  قع   وإحاهان الاهكون متهام املع هى    

كان عبداهلل( مل هكهن كالًةها ألن  الب هاء مل يكتمهه     )أة ا مج ز  ،قال ع   ي كان كالًةا يقيبوي  
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وغايهز ةها يهشهار إليه  أن  قهيبوي  أراد ةهن        ،وليس إلهر ألن  املاه لز هتع ه  لهاملع ى لهه لالب هاء      
ز  ه ارم ز ليان الب اء ومتاة  يف هكو نما قجم ز: ضرب عبداهلل هاةهز الب هاء قمهي إشهار  إىل ارم    

                      .ابال وا  ولاا قال ع ما كان كالة

مل َيْاههَتب ن أن   ،َضههَرَب عبههداهلل)قإشههار  قههيبوي  يف ال ت ههز الثانيههز أن  الكههالم يف مج ههز   
 ،قيهه  إشههار  إىل ارانههع الههداللي ليههت  املع ههى ال الب ههاء ألن هه  كههالم    ،املفعههول زيههٌد أو عمههرو( 

 .قالتالزم داللي

  إىل أن  التالزم يف ال ت ز األوىل والثالثز  هو ههالزم ل هائي ههركيم يهكتفهى      شاروميكن اى
ةهن نمهز الوحليفهز الفاع يهز وداللهز الفعهه        وارانهع املع هوي   ،ل  ةن نانبني ارانع التكيم

 ،قمي داللز حمهدود   الا اب( ي إ عي قد دل  ع ى ص   و و) قيبوي  أن  إلي  أشارى ةا ع 
ياهمى لهاملب     ةها  لك  مها هّهفي التوقهعز التكيبيهز يف     ختت   عن  اا اجملهال  ال نيزوال ت ز الثا

اله   م هز  اردأ لالفعهه أوقه  ةهن    يهبه  يكون يف ةها  إإ ،(59)ع ي  الاي ياتدعي ن ع املتوال 
 املع هى الداللهز الوحليفيهز و   د انانم التكيع وإق ماك قيتشويتوال  االق  يف ن ع املهبدأ ل

ألن   ،ت بز واملعاني ال  هدل  ع يمها التمييت وغري إلر ةن املتوال  اجملةتعدد ةثه التخصيص ل
ا أن حيتانما الفعه و و الفاعه أو يت  ع ي  و و املفعول وةا جيع ه  وصهفاب   ةتوال  الفعه إة 

ل فاعه كاعال وةا يكون قيداب ع ي  كاملفعول امل    أو  و يكون قيداب ع ى الفعه و و التميت 
حهدث الفعهه و هو املاهتث ى وكهالر ارهار واجملهرور لتع ته  لالفعهه وكهه  هاه            أو قيداب ع ى 

ة  ولها   )قيود وةتع تا  و ي ةها ههاهمى لههه    املتوال  ال  انت بما الفعه هت  ع ى قامني 
 ولعد إلر هد ل  اه التوقهعز أو ار هع ل متهوال  ع هى داللهز ةهراد  و َيْاهَتب ني        ،(61)(الفعه

 .املع ى لما

قهه ادي يف ارم ههز العرليههز يّهههه ن  التكيههع اى َةْممهها هعههدد  املتههوال  لهه ةهها ةههر  وع ههى
يف ال حههو  لإلقهه اد مهها الصههورهان األصهه يتان   ))ةههن ارم ههز الفع يههز واالييههز و     ةتكوًنهها
وةا ي هي ع ى غري املب  واملهب  ع يه   هو اشهتاك أو ازدواج ههركيم وداللهي        ،(61)((العرلي

                          .ال بس ورق والبيان ملع ى يراد ة   ليان التصد ةن ا

ن كان قهيبوي  مل  إو -ب والعاةه يف ارم ز العرليز وإإا ةا أردنا ليان العالقز لني اىعرا
 ها ن حهظ أن    قإن  -يهشر إىل ةفموم ارم ز أو لاألحر  ةص    ارم ز ولك  ه  أراد لمها الكهالم    
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قه اديز الهاي ع هى    ن العاةه ال حوي أو العالقها  اى اىعراب  و األثر ال فهي الاي نتج ع
كشه  اىعهراب عهن نهانبني ةهن الداللهز أو العالقهز و هي         ه ع ى املع هى ال حهوي قيَ  دّلأثره يه

 .(62)تمثه لاعركز قري ز ع ى املعانيامل قيكون اىعراب ،الوحليفز واملع ى يف التكيع

كهثري   ا ن حهظ ع هد قهيبوي  يف    ن قإ ،ب يكش  عن نانع وحليفي ودالليقإإا كان اىعرا
ر ارانع الوحليفي ال الداللي وأغ ع إل قتار  ةن نانبني وُأخر  ةا يثب  إلر إشاراه  ةن

تارلهز هلهاه   أو العبهارا  امل  ،(ياهتعمه يف الكهالم   ن كان الإه ويقماا متث)ياتش  ةن ةتولت  
ع هى الشهيء ال يفارقه  وال      يتهال ل رنهه املهداوم    اة اب أن ه  حدث ا ألو))املتولز قال قيبوي  

 ،ويتهال قهد أْقهَعَد قهالٌن قالًنها ع هى أةهره وقهاعده         .قد ألعَّ قالن ع هى كهاا وكهاا    :يهت   ع  
لبيههر  :قههالن قتههال يهها :  إإا قههال الرنههه ل رنههه قك ن هه ...قاىلبههاب واملاههاعدُ  دهَنههٌو وةتالعههز 

 ،ال ياهتعمه يف الكهالم  قمهاا متثيهه وان كهان     ،رًلها ة هر وةتالعهز لهر    ُق :وقعدير قتد قال ل 
  .(63)ثي با لابحان اهلل ومل يهاتعمهيكما كان لراء ع اهلل مت

حيههث َةث ههَه نصههَع وحههَده   ،وزعهه  اة يههه ر هه  اهلل ))وقههال قههيبوي  يف ةوضهه   خههر  
   .(64)((ثيه ولك   مل يهاتعمه يف الكالمقماا مت .أن   كتولر أقردهم  إقراًدا ،ومخاَتمه 

يهاههتعمه يف الكههالم مل يهههرد لهه  قههيبوي  ةههن نانبهه  اىعرالههي ليههان  التمثيههه ومل  ع ههى أن 
ارانع الداللي له الوحليفي ليبني هوحلي  ال صع أو الرق  يف االقهتعمال ع هى حهدِّ املتارلهز     

وأةها الَعبهده قهاو     ،ا الَعبيهَد قهاو عبيهد    أة ه ))ز اقتعماهلا ويتّ  إلر يف قوله   يف األعةث ز ونوا
أي  ، هو الرنههه العبيهد والههد را  َ    :.. كه ن  هؤالء أنهازوا   .َقهواءً يهجهر جمهر  املصهدر     ،عبهد  

  .(65)((  الرق وإن ما وْنمه ه وصوال ،يهتك   ل  و اا ال ،ل عبيد ول درا  

أي ليان اىعراب ل جانع الهوحليفي ال الهداللي يف    -ولاا ند قيبوي  يؤكد  اا ارانع 
د يف املثههال دير   ل  صههع يف العبيههوإلههر ع ههدةا أنكههر ع ههى ال حههويني هتهه  -لعههض املواضهه  

ر ألن ه  ،و اا قبي  .أة ا الع  َ  والعبيَد قاو ع   وإو عبيد :قتال ال حوي ون))املاكور  نفبا قول  
 .(66)((بث إإ ُأنري غري املصدر كاملصدرقخ ،لو أقرده  كان الرق  الصواب

ض  يهتهب  االقهتعمال   أراد قيبوي  ةن إلر التب  الوحليفي ال الداللي ألن   يف لعض املوا
ةهن   ن إ))داللي قيكون التب  الاي يهشري إلي  ُقبًحها داللًيها ال وحليفًيها وةهن إلهر قوله        لغر  
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ةن خيار   رن با ث  قك  كان قبيًحا حتى ههعرِّق   :ر لو ق  ألن  ،يتب  .أقّ م  كان رن با
                      .(67)((رن با أةره كاا وكاا :أو هتول ،لشيء

قجم ز يإن  ةهن   ،  يعكس  ليز التفاري يف رق  ال بس يف الكالمملالحظ يف  اا ال ص أن وا
ي زيهداب  إن ةهن أقّه م  كهان   قال يتب  التول يف ي ،ي ال ختصيص ل  كر  قيماأقّ م  كان رنالب

قفاهر قهيبوي  ال غهز لال غهز يف جمهال رقه  ال هبس ع هد إكهره           ،ألن   خصص األقّه و و زيهد 
وان كان إلر خيتص لال فهز و ي  يز هفاري التبي   ي رق  االشتباه وال بسالتبي  ليجمه  ل

هفاههري ا الههداللي يههو   ع ههى عههدم    مهها قبيحههز داللههز ألن  ي وةهه  نواز هها هركيًبهها لك   رنههالبي
 .ابصيص قيكون لباالتخ

قارانع التكيم يتعاور ة  العالةز اىعراليز يف ليهان ارانهع الهداللي وقهد اهّه  ةهن       
وإن مها لفههز يف    ،عراليزإأثره الداللي و و ال يكون حركز  املاكور أنفبا أن التخصيص ل  املثال

يتّه    (طاب زيد)قجم ز:  ،يتّ  املفموم الدالليالتكيع أو اقتعمال لفظ ةن دون  خر ل
 .اب مواهلا الداللي أصب  واضًحا ال ةجم طاب زيد نفااب ي ألن  :قيما التخصيص ع دةا نتول

                        :ر أن نهبي ن ع ى ةاإا ههشري العالةز اىعراليز مبفموم العاةهول ا لعد إل

ةن عدم قصه واحد عهن   لد قي انع التالزم الااهي الاي ال الصياغز التكيبيز ةن ن -1
وعدم الفصه ع ى األصهه ال عهدم   ي اآلخر و و يالفعه والفاعهي وياملبتدأ عن اة 

قهإإا   ،ألن ه  كهارتء ة ه     ؛األصهه قيه  أن ي هي الفعهه    )ه يكون )قالفاع ،ارواز ة  تبا
 ييواةت هه  وةههن َثه   نهاز يضهرَب غالَةه  زيهدٌ      ،ُقهد م ع يه  غهريه كهان يف الب يهز ةهؤخًرا      

و اا يكش  عن اىعراب الوحليفي أي ارانع ال حهوي   ،(68)ضَرَب غالةه ه زيًدا((
ةفموةمهها  وةهه  إلههر قههإن  .اقتهمههر اعركهها  اىعراليههز ألن  جماهلهها الههوحليفي حيههدد 

ةن الفعه والفاعه أو املبتدأ واة  الكتمال ةعرقهز املهراد   الداللي يتحدد يف الوحليفز 
 .يف التعدي املفعولة  الفاعه ةعرقز ةن لمما أو يتا  

إحلمار اعركز اىعراليز مل ي    ةن التالزم الهااهي وإن كهان الهتالزم قهبًبا يف ن هع       -2
  ال يتفهرد يف إحلمهار اعركهز اىعراليهز لهه هشهتك عواةهه غهري         املتولز أو املكوِّن لك  ه 

قيكهون قهبع ن هع املتولهز  هو العاةهه وإحلمهار         .لغويز يف إحلمار اعركهز اىعراليهز  
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طههال  ه أخههر  ةههن ةثههه التههداول والاههياق قيكههون  اعركههز اىعراليههز لاههبع عواةهه 
إن شاء اهلل  ،ليان إلر قيتّ  يف املبحث الثانياىعراب االشتاك يف  اه الفتر  و

  .هعاىل

 املبحث الثاني

  اإلعراب واملعنى عند سيبويه

اعركهها  دالئههه ع ههى املعههاني إإ  حتههدث ا يف التمميههد عههن عالقههز اىعههراب لههاملع ى وأن    
واخهر الك ه  داللهز صهوهيز ل م اقهبز لهني الك مها  أو عهاد  هلجيهز          أحرير ع ى الت يكون ال

د جههرِ لههه أن  األةههر خيت هه  عههن  ههاه املتاصههد الهه  هه   ،ع ههى اعتباطيههز ال  هه  واعتيههاده  هههدل 
 ،ألن  اىعراب يوّلده العاةه الاي يكهون ع هى أثهره قصهٌد ع هى املعهاني       ؛اىعراب عن املع ى

واملع هى   ،العاةه الاي يدل  ع هى املع هى الهوحليفي يف التكيهع     ق اقع التحرير داللز ونود
الداللي الاي يتعدد هبًعا ملراعا  ألفاحل املعج  والاياق والتداول والعالقهز التكيبيهز يف لعهض    

 .أحواهلا

وميكههن أن ناههوق التغي ههرا  اىعراليههز الهه  ي رحمهها قههيبوي  والهه  يراعههي لمهها ةاههائه  
ليهان  هاه الهتغريا  وناهم ي كهه نهوع ةهن اىعهراب هبًعها هلهاه            الاياق والتداول واملعج  يف

 :املاائه و ي ع ى ال حو اآلهي
 :اإلعراب التداولي -1

اعههديث عههن التههداول حههديث عههن ونههود عالقههز خههارج التكيههع هّههفي أثر هها ع ههى    
ن التكههيم يف الكههالم قيهه عكس  ههاا التغههيري ع ههى هغههيري العم يههز     واملكههو  الههتغريا  اعركيههز 

نههد أثههره ع ههى اعركههز اىعراليههز و ههاه  )املتك  (عقالتصههد الههاي ي ويهه  املخاط هه ،راليههزاىع
قيتّه  لعهد إلهر أن      ،ع هى ونهود ةع هى غهري املع هى يف حركهز إعراليهز ُأخهر          اعركز ههدل  

ع هى  ىعرالي يكون ل فرق لهني املعهاني   اىعراب إلانز ل معاني وأن   ع   املعاني وأن  األصه ا
خي هو   أن  اىعراب ع هد قهيبوي  ع هى اةصهوص يكهاد ال     ))ع ى  .(69)التمميد يف ةا أوضح اه

 .(71)((املاتو  التداوليةن أقباب وص ال  ة  

،الغههر  ة مهها املع ههى ، ن  العالقههز التائمههز لههني اىعههراب والتههداول عالقههز ثالثيههز قهه لههاا
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   :ع ى ال حو اآلهي اه العالقز ْث ثِّهه عوةه

 اىعراب

 (71)التداوليا ي            الداللزي
 

 .العالقز لني التداول واىعراب عالقز داللز ابإإ

وقد أوىل قيبوي  أ ميهز واضهحز يف إحلمهار البهعهد التهداولي وأثهره يف اىعهراب وةهن ث ه           
التّهيز  أثره يف إيّاح وإراد  املع ى املتصود ولعه  يف إ كر الت بيتها  ةها يهمهر ه صهيه  هاه      

ةن إا الهاي  هو    :قمو ع ى قول  ،ةن إا خرٌي ة ر :وأة ا قوهل ))  ع د قيبوي  وةن إلر قول
ر مل ههرد أن ههشهري أو ههوةيء إىل إناهان قهد اقهتبان لهر قّه   ع هى املاهئول           ألن ه  .خري ة ر
ولك  ر أرد  ةن إا الاي  و أقّه ة ر قهإن أوةه   إىل إناهان قهد اقهتبان لهر        ،قيهْع  َمكع ه

إن مها ُأريهد    :ك ن هر ق ه    ،ةن إا قائًمها  :نصب  خرًيا كما ق   ق رد  أن يهْع  َمكع ه ،قّ   ع ي 
 .(72)((لاي قد صار يف حال قد قّّ ر لماأن أق لر عن  اا ا

إن مهها أريههد أن   :ك نههر ق هه  بعههد التههداولي يف عباراههه  قتولهه  ي  قال صههع يكشهه  عههن ال 
ي رك ن ه ي  يالبعهد التهداولي يفتضه  قهيبو     ع و هاا ي إشار  لونود املتك   واملخاطعه ...أق لر

ي يخهري  التهداول ع هى نصهع     قعَحكَ  ،ع واملتك  ليدل ع ى هركيع حيدده التداول لني املخاطع
حيهدد اعركهز اىعراليهز يف نصهع      يبعد  اا التحّك  عهن ةفهاد التتعيهد الهاي     ورقع  حيث ال

 .(73)يب   قيبوي  نصع خري ل  يونصب  ك صع ةا ش نر قائمابهي ع دةا َشيقائماب

ي ))ألن  ع يه  الرقه  يف يةهن إا خهري ة هر      ةها يهدل    تهدار ة قز التداوليز هكشه  قماه العال
أة ها ال صهع قع هى اعهال الهاي صهار        ،(74)((ة ه   اباملتك   إنكهار أن يكهون أحهٌد خهري     غر 

 .إليما

   :ع حد د نوع االقتفمام يف كال ارم تنيقغر  املتك   وقصده ةن قؤال املخاطع

الاا  أو الشخص يف إراد   ه يوند أحهد خهري ة ه  دون    االقتفمام عن  :يف الرق  -أ 
ولهاا عب هر قهيبوي  أن ه  مل      ،أي وص  أو حال قمو اقتفمام ي كهر ونهود واحهد ةث ه     

أي أن  ( 75)( ())ولك  ر أرد  ةن إا الاي  و أقّه ة ر .اقتبان قّ   ابيهرد إناان
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 .الشخص حتى يكون أحٌد ةث   أط   ومل حيد د أي صفز أو حال يف

قتفمام عن شخص اقتبان قّ   قمو يف حهال صهار قيه  أقّهه ةهن      اال :يف ال صع -ب
رقه  أنكههر أن  ي لي مها يف ال عاملخاطعه الغائهع  هو أقّهه ةهن اعاضهر ي     غهريه وأراد له    

   .ي قواء أكان ع ى حاٍل يفّه لما أم مل يكنيكون أحٌد أقّه ةن ياملخاطع

مهها مبحههي  االقههتعمال ال غههوي يههرل  قههيبوي  أقههاليع العههرب يف كالة)ويف ضههوء  ههاا )
 .(76)((التواص يز لني املتك   واملخاطع خًاا سابان  العالقز 

ه صهحز التتعيهد واالقهتعمال    ثهر خهارني يعّ ه   أش  ل ا الت وع اىعرالي عن ونهود  قيك
 :أنفا ا أةام هركيبني ةتشالمني ا وندنا ألن 

 .ةن إا خرٌي ة ر

 .ةن إا خرًيا ة ر

وإراد  املهتك     ،جمال التهداول  التتعيد لكن ض  يفرةا ما ع ى أن يصب  أحد واللد ةن 
 .يريخكش  عن نواز ال صع والرق  يف يع يملا يريد إحلماره ةن ةع ى ل مخاطع

وأن  قههوانني ال غههز امل تجههز ل م فوحلهها   ،أن  ال حههو غههري ةاههتته ل فاهه )و ههاا يكشهه  )
كالم أن هههرل  لع اصهر خارنهز    ةدعو  لكي متت ر الصحز الدالليز والتداوليز ع ى ةاتو  ال

 . (77)((ع ما

  قيمهها ال صههع والرقهه  ةههن أن   لعههض التعتيههدا  لياههو  وةهه  إلههر قههإن  قههيبوي  وحّلهه َ 
كه إلر نع   يف نانع التتدير قاختا ة مج التتريع ال امل التز يف التتعيهد   األصه  و الرق 

داولي ةن خمتصهاه  قهر ب إلهر    ومّلا كان البعد الت ،  الرق  وال صع ةن نانع املع ىألن   قو 
ر ةهن نانهع التمثيهه يف    وقهر ب إله   ،(78)((ةن إا الهاي خهرٌي ة هر   )التمثيه يف الرق  قتال )

أن  التح يهه   ع هى ق صهع يخهرًيا يع هى اعهال      ،(79)((ك صع ةا ش نر قائًمها )ال صع قتال)
 .نصب  ا َرالتداولي قع

   .اإلعراب السياقي -2

،ر  وهبهادل الكهالم  ملخاطع واملهتك   ع هى أقها  احملهاو    لعه  ةفموم التداول ال يفارق ا
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لكهن   (املخاطهع واملهتك    )ن كان يف حلها ره ي تمهي إىل  هاا ال هوع ةهن املفمهوم       إأةا الاياق و
األثر الاي يتهوم ع يه  الاهياق ميكهن أن يتتصهر ع هى املهتك   ألن ه  نهاحلر إىل ةها يريهد ليانه  يف             

وةه  إلهر    ،  ال أن ه  يريهد ليهان الغهر  لغهريه     لعض األحوال ل فا  ع دةا يراعي ةا حيهي  له  
والتداوليهز ال ه ههر نههر      -أي أوقه  ةهن الاهياق    -ك  مها ةتاهعز  قالتداوليز عم يز قياقيز ول))

ل اهياق   ع ى أن ارم ز امل تجز ةراعها ب  ،(81)وحليفيز حمدد  قمي هتدم ل جم ز وحليفز نديد ((
ازم التداول ة  أن اىنشاء ةهن التهداول لك ه     يراد لما اىخبار يف غالبما والاي يعد  ةن لو ال
  .(81)يفتد ع صري املتك   واملخاطع ال

ولههو )) :ةث ههز ةراعهها  الاههياق يف إحلمههار اعركههز اىعراليههز ةهها أورده قههيبوي  قولهه  أوةههن 
اهلهالَل وربل الكعبهز أي ألصهروا     :ن  ة م  لعيد قكب روا لت ه  أرأي  ناًقا ي هرون اهلالل و

أي يته  لعبهد اهلل أو لعبهد اهلل     ،عبهد اهلل  :  ضهرًلا قت ه  ع هى ونه  التفها ل     أو رأي .اهلالل
                       .(82)( (يكون

والكالم واضه  ةهن أن  ال صهع دل  ع يه  دليهه خهارج عهن التكيهع ع هى ةها يهمهر يف            
 الفعهه ع هى   قهدل  ،(83)[م ومِالس ا  نَّاء ِ  مِا   قَبْا م  مِا   خَلَقْنَاء    وَالْجَانن  ]لعض التتديرا  حنهو قوله  هعهاىل    

 ع ههى احملههاوف ا يف ةثههال قههيبوي  قالاههياق  ههو الههاي دل   ( أة ههاحملههاوف ال اصههع لههه )ارههان 
( ق ههوال التفاههري الاههياقي ةهها كههان ل تتعيههد أن يهاههع  ال صههع يف        (اهلههالل)لههه )  اصههعال
ع هى  ( قكان ةتام اعال الهاي اعتمهد ع يه  املهتك   وإن مل يشهتك ةعه  املخاطهع        (اهلالل))

   .يولي ن احملاوف قكان التتدير أي يألصروا اهلالل  ال صع حنو التداول  و الاي ياو 

ي كور  نفبها ياهلهالَل ورب  الكعبهز   حان عبد الغ  ع ى ةثهال قهيبوي  املها    وعّ   الدكتور
))ويف اع  قإن  احملتو  الداللي الاي يتد ة  قيبوي  ملواض  اىضمار يبدو ع ى درنز لتول  
 ،(84)((ةن الدقز و و ضرور  ولوال أن   ةفموم ةن لدن املخاطع ملا أةكن قمه  الكهالم  عاليز 

  يف ن  املهتك  أل ؛عمل يكهن ةفموًةها ةهن لهدن املخاطعه      ، نفبها أن ه  يف املثهال املهاكور     والاي يبدو
ي مل يكهن  هعبري قيبوي  يوأن  ةه م  لعيهد   املتك   ع ى حد  ي ألن ال صع أراد يألصروا اهلالل

ي قاملثهال  هو ةراعها     يألصهروا اهلهاللي ال يألصهر  اهلهالل     :ًبا هل  وكهالر كهان التتهدير   خماط
نعه  إال أن يكهون املهتك   قصهد      ،لاياق اعال ال التداول حتى يشهتك املخاطهع ةه  املهتك      

قاعال املشا د  أقاد  املتك   االختصهار   ،نا  الاين كانوا يبصرون اهلاللاىخبار لغري األ
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ثهال الثهاني: يرأيه     ولاا ند قهيبوي  عب هر يف امل   ،له حيادث نفا يريد إعالم املخاطع ألن   ال 
 . ل اقتبشار يهمره املتك  اوالتف ختصار له: يعبداهللي ع ى ون  التفا لضرًلاي أن  اال

أن ههر )) :وةههن أةث ههز حتكهه  الاههياق يف إحلمههار اعركههز اىعراليههز ةهها أورده قههيبوي  لتولهه  
 ابأحتهول متيميه   :ك نر ق   ،ُأخر  ابةر   وقياي ابأمتيمي :ه و ن وه ّته قت   يف حال رأي  رنالب

ق ن  يف  اه اعال هعمه يف هثبي   اا له  و هو ع هدك يف ه هر اعهال يف       ،ةر   وقياًيا ُأخر 
ه و ن وه ته وليس يا ل  ةاتشًدا عن أةٍر  و نا ه ل  ليهفعمِّم  إياه وخي ه ع ه  ولك ه  ول خه     

اعهال  هي اله      قداللهز )والاي نصع اعال العاةه احملهاوف لداللهز الاهياق )   ( 85)( (لالر
وداللهههز اعهههال   ههها  هههي كمههها عههه  قهههيبوي  الت هههو ن    جيهههاز يف عبارههههقهههو غ  ل مهههتك   اى

  .(86)((والت ته

لهاا نهد الاهريايف     ،(87)كان عاةه اعال جيوز حاق  ع ى ةا أشهار ع يه  ال حويهون     اومّل
وض  يتصر ال صع ع هدةا يكهون ع هى حنهو االقهتفمام أي أن اعهال امل صهولز        يف ةثه  اا امل

ولهيس  )ة  حاف عاة ما هكون ةابوقز لاالقتفمام كما أشار قيبوي  يف املثهال املهاكور  نفبها )   
ضهمار الفعهه الهدال    إجيهوز   القهال الاهريايف))   ،(88)((  ول خ  لهالر .. ولك  .يا ل  ةاتشًدا

.. .زيهد  ا يها ال املشا د  هدل ع ي  وال جيهوز أن يتهول إناهان قائًمه    ع ى اعال إال أن هكون اع
 .(89)((وقد قعد ال ا  اب: أقائموإن ما ناز أن يتول

يف  ولكههن قههيبوي  نعههه الاههياق كاقًيهها يف ليههان ال صههع وهونيهه   ههاه اعالههز اىعراليههز   
  شيًئا يهتتى قصار ع د عائًاا لاهلل ةن شر  ا ك ن   رأ)وة   قول  يف ةثاٍل ) ،االقتفمام أو غريه

  يهر  نفاه  يف ه هر    ز الاي ر ه يف حال قيام وقعود ألن نفا  يف حال اقتعاإ  حتى صار مب تل
ي عائًاا ي ُأرن  إىل الاياق خالصز ع ى غري ةا أشار إليه  الاهريايف ل ن ه     ق صعه  ،(91)((اعال

                        .ال جيوز ي قائًما يا زيد ي وناز يأقائًما ي

قا ههره  قغههر  االقههتفمام يف حههاف عاةههه اعههال قياقههي ياههتبعد الاههياق ع ههى غههري ةهها 
قههيبوي  نعههه  لكههن  ،(91)قههيبوي  ألن  قاعههد  اعههاف هشههتط داللههز الههدليه ع يهه  يف التكيههع 

راعها   هاه   غمهو  قكهر  ة  لويشعرنا ةفموم الاياق ع هد قهيبوي     ،الاياق قري ز ع ى اعاف
 ور  نفبها ع هد يالشهاطم ي ع هد عرضه      ار ال صهع يف املثهال املهاك   حلمه التري هز ع هى اعهاف أو إ   

لاهماع ومل يفا هره لتري هز الاهياق       نعه اعاف هار  ل تيها  ورد  ا ن عاف عاةه اعال إإ إ
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دم الدليه مل جيهت اعهاف   حياف إال ةا دل  ع ي  دليه ولو عه قإن  قاعد  اعاف أن  ال)لتول  )
 ء اعهاف يف وضه  ال دليهه قيه  حتهريض     ل عن العهرب قهإن  إدعها   أةا لال ابز إىل الكالم امل تو

ًّا إإا قصد  البيان ث  هد ل ع هى احملهاوف ةهن غهري دليهه لهيس ةهن كهالم          ،ع ى الغيع وأي
ًّا إإا مل جيعه ع ى احملاوف دلي با قمو غري خم  له  وال ع ه  ق هيس مبحهاوف يف      ،العرب وأي

 ،وةا مل يدل  ع ي  ليس كالر أص با ،تبار وة تلزاعتيتز إإ احملاوف ةا نعه ل  يف الكالم اع
 .(92)((قمدعي اعاف ةن غري دليه ملا ال لر ان ع ي 

ة  التفصيه الكهثري قيه  ل حهاف يف عاةهه اعهال ونصهع االقه  ةهن دون إكهر           وال ص 
العاةه مل جيعه ةوض  قدم ل اياق يف هفاري  اه الها ر  ةهن ال صهع اله  نع هما قهيبوي       

 .الشاطم أو ع د غريه دراه ع ع ى ةا ن يالتياقالتفاري الاياق ال اريا  ةن هف

ويّههع ا التفاههري الاههياقي لإلعههراب يف هفاههري الكههالم التياقههي والاههماعي وك ن هه  اعههه  
ألةن ال بس يف إحلمهار اعركها  اىعراليهز وخباصهز يف ةوضه  اعهال وال غرالهز أن نتهول إن          

  .ا  الاياقما حاٌل ةن ةاوغاىعراب ل ك ما  ل ن 
 :اإلعراب الداللي -3

يف هكاةهه قمه  ارم هز     صور املبحث الداللي ل جم ز ع د قيبوي  ضهرور  ة مجيهز  )ن  )إ
ولعههه   ههاا الهه ص ي خههانا إىل اةههو  يف لعههض األةث ههز الهه  أشههار إليمهها   ( 93)وةفموةمهها((

الهداللي يف   ان بهاق املفمهوم   ل هر  ةتهدار   -أي الهداللي   -قيبوي  وشرحما ع ى  هاا املفمهوم   
هفاري الها ر  اىعراليهز ع هد قهيبوي  ونع ه   ليهز ةهن التفاهري حتهت  ع هى الباحهث اىإعهان            

 .والتا ي  لتو  الدليه الاي يفا ر اعركز اىعراليز واختالقما يف املوض  الواحد

قال صهع ع هى أن هر مل     .وأةا الع َ  قعامٌل لالع   ،أةا الع  ه قعامٌل لالع  )) :قال قيبوي 
 .أة ها الع هَ  قعهامٌل لاألشهياء     :ك ن ر ق ه   ،الع   الثاني الع َ  األعول الاي لفه  ل  قب   جتعه

أة ها الع ه ه ق نها عهامٌل      ،قصار كتولر ،الع َ  األول ق  قع ى أن   نعه الع َ  اآلخر  ووأةا الر
                      .(94)((وأةا الع  ه قما أع م  ل  ،ل 

ن الداللهز املرهب هز لاعركهز      الرقه  وال صهع  هو الهاي يكشه  عه      و اا التفاري لتاهوي 
عن جمال التتعيد ال حوي أو أثر الاياق قالتما  التفاري الداللي ياو  التعدد اعركي  ابلعيد

٢٠١٦



 اإلعراب يف كتاب سيبويه . مفهوم................................................................(...........426)

 

 النجف األشرف -جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة 
The Islamic University College Journal 

 

 
ISNN 1997-6208 

 41العدد : 
Aldd: 41 

 1اجمللد : 

Covers:1 

 

 

ر ةن ةثال  يف املبحهث  وة  عدة  ههَردل اعركز أو ع ى أقه هفاري هلا هكون قبيحز كما َهبي ن إل
قكان ال صع قبيًحا والون  الرقه  حيهث قا هَر قهيبوي  املوضه  املشهار       ي األول عن يأةا العبيَد

كهان ع هده    قتب   ال صع ولو كان ل  التمها  غهري داللهي ملها     ابال داللي ابقواعدي ابهفاري اب نفإلي  
 .(95)ابقبيح

وي  املع ى املعجمهي ل فهظ ةهن دون اىشهار  إىل     اىعراب الداللي ةا يهراعي ل  قيبوةن 
اةهز ع هى الهاي الحه هاه يف املثهال األول و هاا ارانهع ةهن اىعهراب أصهب  ةهن            الداللهز الع 

ارمها   لهاب ي  املاائه ال  يهعتد هلا لاًلا وأوض  ةا ن حه  لمهاا الصهدد ع هد الهن  شهام يف     
  حلها ر الصه اعز وال يراعهي    أن يراعي ةها يتتّهي  يي وقيما ال  يدخه االعتا  ع ى املعرب

وقه ل  ألهو   )ي قهال )  هد تعح الن  شام يف ليه  شهعري عهن ةع هى ي     ي وةن إلر ةا أرادهاملع ى
 :ست د ةن قول ز ري يان وقد َعَر  انتماع ا عالَم ع  ح

ْ ينمين     يييييي ين حهب يييييي  ينينين ْ يننقيييييي ينتقيييييي
ين

ينبحا !يييييييِ ينذوين عييييييي  ين" ينِ َقَ ييييييي يِنينين
ين عرف ةا اعت د ق هرنهاه قهإإا  هو الاهيء اة ه  قت ه   هو ةع هوف ع هى          حتى أ :قت  

ا يعرضه  الهن  شهام يف    حلا ر ة( 96)((املع ى ليس مبكثِّر غ يمز قاقتعه  إلر إإ :شيء ةتو  
عراب  خهر أو أنه  ال يع ه  ع هى     ان ع ى غري  اا املع ى لكان ع ى إي لو كال ص  أن  ياعت د

 ي او َ     َج ا    َُاءنَ  وَإِن]ي كاللز ي يف قول  هعهاىل   غريه وقد عت ز  اا املفموم حني عر  إعراب
الورثهز إإا مل   :يت قهو  هلها إلهر أن مها نهاء  مبع هى      يكاللز ي متقإعراب ي ،(97)[امْرَأَة  وأَ َُالَلَةً

ي ةه  ال صهع إإا كانه  لغهري  هاا املع هى حتتمهه أن        ألن  يكاللهز ( 98)يكن لهديم  أٌب وال الهن   
   .هكون ةفعولبا ل  أو ألن   أو حاالب

ملفعول الواحهد ع هد جميئمها ع هى     وةن املواض  ال  أشار إليما قهيبوي  اكتفهاء ي حلهن  ي لها    
؟ أي ههتم   ،ةهن هههنل   :إإا قهال  ،حل  ه  زيهًدا   :جيوز أن هتول)غري ةع ى الشر أو الهن  قال )

إاك  احله نٌي أي ةهتم  ومل جيع هو    :اهمم  زيًدا وع ى  اا قيه :ك ن   قال ،حل    زيًدا :قتتول
  .(99)((ء ال َيْدخه قي  ةث  ألن  كالةم  أن يهْدخ وا املع ى يف الشي ،يف حاب ه وخ    وأر 

 ةفعههوالب صههبْ حلههن  َن قاالكتفههاء لههاملفعول الواحههد ةهه  حلههن  مل ياههد ةاههد ه غههريه أو أن     
ع هى هفاهري لعّهم  لهه املع هى املعجمهي الهاي حتم ه  حلهن  و هو            وامل صوب الثاني يت  حهاالب 
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 حاهب ه صهه يف ي شهار قهيبوي  أن   هاا ال حي   ولاا أ ،لاملفعول الواحد ي قو  هلا االكتفاءاهم ي
ألنه  يهدخه يف حلهن  ةهن املع هى ةها ال        ؛ي ألن ما ال ختهرج ملع هى ياهو  ملها نهاء  له  حلهن          وخ 

 .يدخ ما أي أن الداللز املعجميز  ي ال  قوغ  إلر

إن شههئ   :وقههال اة يههه ر هه  اهلل)وةههن إلههر ةهها أورده قههيبوي  عههن اة يههه لتولهه  ) 
أي ردد  املهال   ،رنع  املال ع هيَّ  :قولر رنعَ  عودك ع ى لدئر ةفعولبا مب تلز :نع  

                     .(111)((َثَ ْي ه عودي ع ى لدئي :ك ن   قال ،ع ي 

ي قيكهون  ى يردد ي مبع ه له   هو أن جتعهه يرنعه      والصور  ال  جتعه يعودكي ةفعوالب
  ع يه  ادوز ،ردد  عودك ع هى لهدئر و هاا ةها أوضهح  اة يهه وأراده       :ويهالتتدير أو الت 

ي قيكهون نصهع   يًدا جمليء رنع  مبع هى يَثَ ْيه   ي ه كَثَ ْي  عودي ع ى لدئي :قال ك ن  قيبوي  ي
وكههه إلههر إشههار  إىل هّههمني الفعههه ةع ههى قعههه  خههر قيتعههد  ل فاهه  ال لغههريه   ،املفعههول لهه 

 .لتّم   ةع ى ردد  أو ثَ ْي 

ةع ى ةعجمي وكه إلر ةن ةاوغا  حلمور العالةز اىعراليز لابع داللز ال فظ ع ى 
  . خر ياو  ل  صحز اعركز اىعراليز وحلمور ا ع ى  خر ال فظ

 :(حبسب القاعدة)اإلعراب القياسي  -4

قد يتج  اىعراب ع د قيبوي  ل وع ةن البعد يف حلا ره عن إشارا  التهداول أو الاهياق   
إحلمههار ن  التاعههد   ههي الهه  هههتحك  يف ع ههى أ ،املع ههى وأثر هها يف اىعههرابأو ةراعهها  داللههز 

رد يف  هاا اجملهال ةاه لز الونهوب يف هعهيني      ا ةا هّ العالةز اىعراليز أو هفاري اىعراب وغالًب
ه التيها  الهاي اللهد ةهن االلتهتام له  وإن مل جي ه         التكيع أو اعركز اىعراليهز و هو ةها ميث ه    

 .التح يه أو التفاري الاياقي أو الداللي

دي املت هي ةن ةفموم االقتتراء و و ة مجيهز  و اا ال وع اىعرالي يّفي ال ال  التجري
 .(111)ةتبعز يف حتديد اجملال اىعرالي والتيا  يف ال غز العرليز

والعاةهه   (الكثهر  والت هز  )وة مج قيبوي  يف  اا ال وع ةن اىعراب  و العاةهه الكمهي   
  .(112)اآلخر  و )الكيفي(
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ةن إلر ةا أشار إلي  قهيبوي   قص  إإ ةا ناز غريه ةن الكالم و و الون  واأل والتيا 
 هاا أكثهر يف كالةمه      ألن  ؛و اه ناقز وقصهي ما راهعهني   .والون  كه شا  وقخ تما لدر  ))

 .(113)((والون  اآلخر قال ل  لعض العرب ، و و التيا

نود  اىشهار  إىل أن اطهراد ك مهز الونهوب     و ،ال وع اىعرالي هلااونورد لعض األةث ز 
 ا ن ما  ي إشار  غريه ألن لتاعد  مل يكن ةن إشار  قيبوي  وإو ساع ايف اىعراب التياقي أ

ن حظ اقهتعمال ك مهز الونهوب أو جيهع يف كتاله  ةه  أن   هاا االقهتعمال هلهاا ل فهظ له              مل
وإمنا  (جيوز أو ال جيوز)ونمت  الفتميز وصبغز  اا الون  يف كتاب قيبوي  ثالتز ةن اقتعمال 

لفهاحل غهري الونهوب وكهه إلهر حناهب  يعهود إىل          اىعهراب ل  تعمال قيبوي  يف هونيه كان اق
به االقتعمال ل غز وال يرقّ  وإن ما كان اقتعمال  لهبعض  هع يه االقتعمال ل ال  هفاريي يت

( 116)و )حياههن(( 115)(و )الونهه ( 114)جيههوز( ال)قههتعمال ال غههوي لههه  لفههاحل الهه  يههرد  لمهها اال األ

( 111)و)يكههره أو ياههتكره( ( 111))عرلههي نيههد(  و( 119)ر()االختيههاو( 118))أكثههر(و( 117))خيبههث(و

ع هى   قّهالب  ،(116)غ هع( )أقو  وأو( 115)هتول(  )الو( 114) ()مي و( 113))هرك(و( 112)و)ضعي (
 .(117)(واع الكالم يف لدايز كتال  ع ى )حمال وةاتتي  وحان وقبي هتايم  ألن

غوي ع ى اختالف التاكيهع  قتعمال ال يكش  ة مجيز قيبوي  يف هفاريه لال وكه إلر
                       .واعركا  اىعراليز وحماولز قبول  اا االختالف لماه امل مجيز

ون ال ها  جمتي ه  )الفهاء لتوله  )   ةث ز إلهر ةها أورده قهيبوي  يف إضهمار الفعهه لعهد      وةن أ
 .ا قشهرٌ ن شهرً .. وإن كها . :حلمهر الفعهه قت ه    .. وإن ُأ.عماهل  إن خرًيا قخرٌي وإن شهًرا قشهرٌ  ل 

ن وإ ،الهاي عمهه خهرًيا نههتَ  خهرًيا      إن كان :ن شًرا قشًرا ك ن   قالوإ ،وةن العرب ةن يتول
خ ه  الفهاء يف نهواب    دأن هر إإا  أل ،ثهر وأحاهن يف اآلخهر   .. والرقه  أك .كان شًرا نهتَ  شًرا

 .(118)((ن أن هت  لعد ا األياءت نف  ةا لعد ا وَحاهارتاء اق

و  اك حرف  و الهاي يتي هد    ،إحلمار الفعه يرن  إىل ال هام  ص  أن واملالحظ يف  اا ال
اء ارم ههز املاهه لز ضههمن املخههتون ال غههوي أي ال هههام أي التاعههد  أي قههياقا  أقاقههيز يف ل هه 

 .وقياقا  اقتعمال ال غز

يإن كهان الهاي عمهه   يف نهواب الشهرط ويكهون التتهدير:      والفاء يف كه اعهاال  واقعهز  
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ي هاةهز  يكهان االقتعمال  هو الهاي قهر  أن       اا يف حال ال صع ع ى أن ي وابنهتي خري ابخري
  .أو ناقصز

ه الرق  لاألكثر واألحان ملا هفيد الفاء الواقعهز يف نهواب ارهتاء    وة  نواز ال صع عّ 
اقتئ اف الكالم ورق  ةا لعد ا قالتع يه الاي أحلمره قهيبوي  يتهتن  انهع حنهوي مل يهدخه      

ا  يرهب  لاملخاطع واملتك   أو اىحالهز إىل قهياقا  اعهال وة اقهب     قي  ةفموم التع يه الاي
ر املع ى العهام املهرهب  لهاىعراب قكهان     لفاحل أو الداللز ال  هفا الكالم أو ةا يرهب  لداللز األ

   .االحتكام إىل التاعد  أو عالقا  التكيع لعّما لبعض

ر املّهمر قيمها عمهه قوله      املهمه وةن إلر ةا إكره قهيبوي  يف لهاب ةها حياهن أن يشهرك      
وإن هر   ،ةا ةا حيان أن يشرك  املهمهر قمهو املّهمر امل صهوب وإلهر قولهر رأيتههر وزيهًدا        أ))

 :وأة ا ةا يتب  أن يشرك  املهمر قمهو املّهمر يف الفعهه املرقهوع وإلهر قولهر       ،وزيًدا ة   تان
 .(119)((واقعهه وعبد اهلل ،قع  ه وعبده اهلل

ل ص ةا يوحي له  إىل املفمهوم الهداللي أو التهداولي لهه نعهه       ه قيبوي  يف  اا اق   يعّ 
التيا  أو التاعد  أو الاياق ال حهوي  هو ةها يصهح  التكيهع أو إحلمهار العالةهز اىعراليهز         

 . رفقمو حت يه حنوي ص 

غز مبجهال حت ي هي واحهد    ي هر لّ  قيبوي  ال وةا نات ي  قول  لعد  اا التعدد اىعرالي إن 
لغهز     يوانه  ن ه ي ههر إىل ال غهز له كثر ةهن زاويهز أل       ن تح يه اىعرالي ع ده ألدد جمال الله يتع

                                       .ويتعاةه ةعمااقتعمال ال لغز قواعد قت  
  :اخلامتة

                      أن ن خص يف نمايز  اا البحث أ   ال تائج ال  هوص  ا إليما مبا ي هي:ميك  ا 

يف التعدد جملاال  التح يه والتفاري ع د قيبوي  يف هعدد اعركز اىعراليز يف املوضه    -1
و اا يكش  عن هواقه    ،الواحد يكش  عن عدم رقض قيبوي  القتعماال  ال غز

ة  ةالحهز أن قهيبوي  يف هفاهريه ل هها ر  اىعراليهز      ،الب يز الا حيز والعميتز ل غز
 .جيع ما ةواقتز ل صحز ال حويز
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وكهان ملفمهوم قهيبوي  يف     ،نهريز العاةه ةن املاائه ال  هكش  ال هام ااُلق هي ل غهز   -2
املب  واملب  ع ي  أو املاه د واملاه د إليه ( ةها خيتصهر  هاا املفمهوم        )وص  الكالم له 

 .ل دق حمتواه ويكش  عن ال هام اىعرالي الب ائي ل غز

ع ههد قههيبوي  عههن جمههال أوقهه  يف يكشهه  التعاةههه ةهه  اعركههز اىعراليههز وهفاههري ا  -3
ةعرقز ال غهز إإ مل جيع هما لغهز قواعهد لهه هعاةهه ةعمها لبعهد ا الهداللي والتواعهدي           

 .والتداولي ليكش  أقرار هغيري اعركز اىعراليز وعالقتما لالتكيع واملع ى

عدم ونود التعريه  احملهدد أو الصهري  لإلعهراب ع هد قهيبوي  يكشه  ةهد  قهعز           -4
 أن حيده التعري  لاعت  ولاا وندنا ارانع التح ي ي ةدار البحث  اا املفموم ةن

ع ده إراد  التوصه إىل هعري  شهاةه لإلعهراب اللهد ةهن ةهن ةراعها  األثهار اله           -5 
يدل  ع يما اىعراب ةن حلمور اعركهز اىعراليهز وعالقته  لهاملع ى والعالقهز التكيبيهز       

 . الصياغز التكيبيزوالاياقيز وة اقبا  اعال واملتام وأثر ا يف

و هاا   ،يز العاةه  ي الامز الغالبهز ع هد أكثهر ال حهويني ع هد هعهريفم  لإلعهراب        -6
 .قّ با ع ى نهام التالع يف الصياغز التكيبيز ،يعكس نانع التيا  يف التكيع

قد يتاله اىعراب الب اء و و ةفموم ميثه نانًبا ةن أضهي  ةتال ته  ال حهو أو املعهاني      -7
 .ور  أثر هغيري اعركا  اىعراليزاملعت

ةفموم اىعراب ع د قيبوي  أقرب ةهن أن يوصه  أن ه  عالقهز هركيبيهز قهياقيز هههمهر         -8
إإ  ههي عم يههز   ،ةتاصههد املههتك مني ول مههتك   أثههره الههرئيس يف التغههيريا  اىعراليههز   

 .اشتاك العاةه واملتك   وةراعا  املع ى ىحلمار العالةز اىعراليز امل اقبز

أو جتا  ههما يف  إليهه  قكههر  ه صههي يز ال ميكههن ةغادرهمهها قكههر  الب ههاء أو املاهه د واملاهه د  -9
 .ةعرقز التاكيع و ي الفكر  ال  أرقى التوليديون قواعد   ع ى ةفموةما
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Abstract   

Arabic is a language that recognized by its movable performance on 

the end of the word. This movements related to scientific syllabus put his 

essentials to improve grammatical issues which more subjects related to. 

some of these topics are related to syntactic which consists of it and some 

related to function of structural elements and this field enlarge to relate 

semantics with this grammar to another fields of function such as (verb، 
subject، object). Then topics out of syntactic related to syntactic itself، for 

example, interpretation of movements.    

This search aims to find the ration that semantic builds on and this 

relation of syntactic and semantic with the pausing on the truth of Arabic 

syntactic and fundamental syntactic that built on. Sybaweih's book was an 

original sample to state this topic.                   
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 حتتيهه  حممههد لمجهه    (ه هه577 ) ،ألههو ال كهها  عبههد الههر ن ألههو قههعيد األنبههاري    ،أقههرار العرليههز

 دةش . ،ة بوعا  اجملم  العرلي الع مي ،البي ار
 2116 ،1ط/ ،دار غريع ل  باعز وال شر ،ع ي ألو املكارم د. ،صول التفكري ال حويأ 

 م1979،ناةعز هشرين ،ري اع وانيحممد خ .د :أصول ال حو العرلي. 

 حتتيه : د. ةهازن    ،(ه 341) أللي التاق  عبد الر ن لن إقحاق التناني ،اىيّاح يف ع ه ال حو
 .1959 ،ةصر ،دار العرليز ،املبارك
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 حتتيه  حممهد ألهو الفّهه      ،(ه ه 794) لدر الدين حممد لن عبد الّ   التركشهي  :ال  ان يف ع وم التران
 .التا ر  ،تبز دار التاثةك ،إلرا ي 

 1/ط ،لههريو  ،دار ال  يعههز ل  باعههز وال شههر ،ةاههعود صههحراوي د. ،التداوليههز ع ههد الع مههاء العههرب، 
2115. 

 م.2119 -ه  1431 ،1ط/ ،عم ان ،دار صفاء ،د. عبد التادر عبد ار يه ،الت وعا  ال غويز 

 عّ ه  ع يه  ووضه      ،( هه 276بهز الهدنيوري )    لن ةا   لهن قتي ألو حممد عبد اهلل ،ه ويه ةشكه التر ن
 م.2117 -ه  1428 ،2ط/ ،لب ان -لريو   ،دار الكتع الع ميز ،إلرا ي  مشس الدين :حواشي 

 د. حممد عبهد اهلل  :حتتي  ،(ه 828)  حممد لن ألي لكر الدةاةي  ،حتفز الغريع لشرح ةغ  ال بيع، 
 م.2111 - ه 1432 ،1ط/ ،األردن -أرلد  ،ة بعز عامل الكتع اعديث

 1972 ،دةش  ،ع ي حيدر :حتت  وقدم ل  ،(ه 471)  ررنانيعبد التا ر ا ،ارمه. 

 حتتما وشهرحما وعّ ه  ع يمها    ،ضمن رقائه يف ال حو وال غز ،(ه 384ل رةاني )  :اعدود يف ال حو: 
 م.1969 -ه  1388 ،لغداد ،دار ارمموريز ،يوق  يعتوب ةاكوني ،د. ةص فى نواد

 ة بعهز   ،املكتبهز الع ميهز   ،حتتي  حممد ع ي ال جهار  ،(ه 392 ) ،ألو الفت  عثمان لن ن  ي :اةصائص
 .)د، ( ،دار الكتع املصريز

 م 1997 ،2ط/ ،دار الكتاب العرلي ،حتتي : حممد ال وخب  ،ررنانيعبد التا ر ا ،دالئه اىعجاز. 

 ةعمد البحوث -ناةعز أم التر   ،  حي  لن ضي  اهلل اللن رد  اهلل رد   :داللز الاياق.       

  ه1424 ،1ط/ ،ةكز -الع ميز . 
     دار غريهع ل  باعهز وال شهر    ،د.حممهد قهامل صها     ،الداللز والتتعيد ال حوي دراقهز يف قكهر قهيبوي، 

 .2118 ،1ط/ ،التا ر 

 دار الت ه   ،حتتيه  د. حاهن   هداوي    ،(ه ه 392 ) ،ألو الفت  عثمان لن ن  هي  :قر ص اعز اىعراب، 
 .م1993 - ه 1413 ،2ط/ ،دةش 

   1ط/ ،دار اعاةهد  ،اقهعد خ ه  العبهودي    د. ،و الداللهز قياق اعال يف كتاب قيبوي  دراقهز يف ال حه، 
 .م2111-ه  1432

 حمهي الهدين    ،وةع  كتاب ة حز ار يهه لتحتيه  شهرح الهن عتيهه      ،ع ى ألفيز الن ةالر شرح الن عتيه
 .يز أرليهةكتبز اهلدا ،عبد اعميد

 هصههحي  وهع يهه :  ،(ه هه686)  حممههد لههن اعاههن الرضههي االقههتالادي ،شههرح الرضههي ع ههى الكاقيههز
 .2ط/ ،ةؤقاز الصادق ل  باعز وال شر ،يوق  حان عمر

 صهح   وع ه  ع يه  ةشهيخز      ، ه(643ةوق  الدين يعيش لن ع ى لن يعيش ال حوي )  :شرح املفصه
 )د. (.،ةصر ،دار  ال باعز امل رييزع ي  ل بع  ونشره ا ،األز ر املعمور

  ع هي قهيد ع هي    ،حتتي  أ هد حاهن ةمهدلي    ،(ه 368 )أللي قعيد الا ريايف  ،شرح كتاب قيبوي، 
 .2118-ه 1429 ،لب ان ،لريو  ،دار الكتع الع ميز
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   ة بعههز املؤيههد ،(ه هه395 ) ،أ ههد لههن قههار   :الصههاحم يف قتهه  ال غههز وقاههن العههرب يف كالةمهها، 
 .1911 -ه  1328 ،التا ر 

 1ط/ ،دار ك وز ،د. غالع امل  م ،حلا ر  اىعراب يف العرليز ةدخه قي ولوني. 

   دار غريهع   ،حممهد  اقهز عبهد ال  يه      د. ،العالةز اىعراليز يف ارم ز العرليز لني التهدي  واعهديث
 .2111،ةصر ،ل  باعز وال شر

  دار    ،حتتيه  عبهد اعميهد   هداوي     ،الفرا يهدي  اة يهه لهن أ هد    :(العني )ةرهًبا ع ى حروف املعج
 .م2113 -ه  1424 ،1ط/ ،لريو  ،الكتع الع ميز

 ة شهورا    ،ود. الهرا ي  الاهاةرائي   ،حتتي : د. ةمدي املختوةي ،ل خ يه لن أ د الفرا يدي ،العني
 م.1981 ،الكوي  ،ة بعز الرقالز ،لغداد ،دار الرشيد

 2119 ،7ط/ ،التا ر  ،ةكتبز اةاني ،عبد التوابد. رةّان  ،قصول يف قت  ال غز. 

 1ط/ ،دار املعتههت ،د. عياههى إلههرا ي  املاههعدي ،عههرابقواعههد ال غههز العرليههز حنو هها وصههرقما وقههن  اى، 
 .2111 -ه  1431

 (ه ه 646 ) ،اىةام مجال الدين ألي عمرو عثمان لن عمر املعروف لهالن اعانهع   :الكاقيز يف ال حو، 
  .2111 ،1ط/ ،التا ر  ،ةكتبز األعراب ،  عبد العهي  الشاعرتي : د. صاحت

 ةكتبهز اةهاني   ،حتتيه  عبهد الاهالم  هارون     ،(ه ه 181 ) ،ألو لشر عمرو لن عثمان لن ق ه   :الكتاب، 
 .م1988 - ه 1418 ،3ط/ ،التا ر 

  دار الكتهع   ،: د. رةّهان عبهد التهواب و خهرون    ةرانعهز  ،د. أميهن أةهني عبهد الغه      ،الكايف يف ال حهو
 .2117 -ه  1428 ،2ط/ ،لريو  لب ان ،الع ميز

 ةصهر  ،دار املعهارف  ،و خهرون  ،عبهداهلل ع هي الكهبري    حتتيه :  ،(ه ه 711اللهن ة ههور)    ،لاان العرب، 
 )د. ( ،1ط/

 دار األةههه ل  شههر  ،حتتيهه  قههائت قههار   ،(ه هه392 )أللههي الفههت  عثمههان لههن ن  ههي   ،ال مهه  يف العرليههز
 .1988- 1419 ،1/ط ،لريو  ،والتوزي 

 2114 - ه 1425 ،4ط/ ،التا ر  ،عامل الكتع ،متام حاان. د ،ال غز العرليز ةع ا ا وةب ا ا. 

 ه  هه1418 ،لههريو  ،دار ال مّههز العرليههز ل  باعههز ،د. حممههود أ ههد حن ههز ،ةههدخه إىل ارم ههز العرليههز-
1988. 

 دار الرقهالز الكويه    .(ه ه 666 ) ،: حممد الرازي قخهر الهدين لهن ضهياء الهدين عمهر      خمتار الصحاح، 
 .م1983 - ه 1413

 حتتيه  عبهد الاهالم حممهد     (ه ه 395 ) ،ألو اعاني أ د لن قهار  لهن زكريها    :س ال غزيةعج  ةتاي ،
 .م19991 -ه  1421 ،لريو  ،دار اربه ، ارون

  اري، يوقه  لهن أ هد لهن  شهام األنصه      لهن  مال الدين عبهد اهلل  ر :عن كتع األعاريعةغ  ال بيع
 .م2111 -ه  1421 ،الكوي  ،ق ا ز التاث العرلي ،حتتي : عبد ال  ي  حممد اة يع ،(ه 761 )
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 1966 ،3ط/ ،ةصر ،ةكتبز األن و ،د. إلرا ي  أنيس ،ةن أقرار ال غز. 

 حتتيه  أكهرم    ،( هه 626ألو يعتوب يوق  لن ألي لكر لهن حممَّهد لهن ع هي الاَّهك اكي )       ،ةفتاح الع وم
 .1982 ،1ط/ ،لغداد ،ة بعز الرِّقالز ،قاعد  ناةعز لغداد ع ى نشره ،وق عثمان ي

 ة بعههز  ،نشههره حممههود هوقيهه   ، ههه(538لتخمشههري) ا نههار اهلل حممههود لههن عمههرو  ،املفصههه يف ال حههو
 .ةصر ،التا ر  ،حجازي

 لب هان  -لهريو   ،دار الكتهع الع ميهز   ،د. حان عبد الغ  نهواد األقهدي   ،قيبوي  ةفموم ارم ز ع د، 
 .2117 - 1428 ،1ط/

 د عبههد الاههتار ارههواريحتتيهه : أ هه ،(ه هه696 )لع ههي لههن ةههؤةن املعههروف لههالن عصههفور  ،املتههر ب، 
 .1972 -ه  1992 ،1ط/ ،لغداد ،ة بعز العاني ،اربوريوعبداهلل 

 اىةهههام ألهههو إقهههحاق إلهههرا ي  لهههن ةوقهههى الشهههاطم :يف شهههرح اةالصهههز الكاقيهههز املتاصهههد الشهههاقيز، 
 ،1ط/ ،ةكههز املكرةههز ،ناةعهز أم التههر   ،حتتيهه  د. عبههد الهر ن لههن قهه يمان العههثمني  ،(ه ه 791 )

 م  2117 - ه 1428

 2111 -ه  1431 ،1ط/ ،دار اعاةد ،أ د ناقر عبداهلل ،و اىعرابةمارا  ال ح. 

 طمهران  ،انتشارا  اقهتتالل  ،ة شورا  ،د.أةيه لدي  يعتوب ،ةوقوعز وال حو والصرف وىعراب، 
     ه.1428 ،5ط/

 3ط/ ،ةصر ،دار املعارف ،د. عبا  حان ،ال حو الوايف. 

 :اجملال  والدوريا 
     33اجمل ههد / ،1العههدد/ ،جم ههز عههامل الفكههر   ،د. ةتبههول إدريههس  ،البعههد التههداولي يف كتههاب قههيبوي، 

 .2114 ،الكوي 

     ألقههدي ع ههى ط بههز  دراقهها  يف التداوليههز / جمموعههز حماضههرا  ألتا هها الههدكتور حاههن عبههد الغهه  ا
 .2114-2113ل عام الدراقي  ،الدكتوراه يف ناةعز كرلالء

 .حاهن عبهد    د. ،غالع قاضه امل  م املفموم التكوي  ل عاةه ال حوي ع د قيبوي  )دراقز وحت يه( د
مجموريههز  ،دار الشههؤون الثتاقيههز العاةههز   -هصههدر ا وزار  الثتاقههز واالعههالم    ،جم ههز املههورد  ،الغهه 
 م.1999- ه 1421 ،3العدد/ ،جمل د الاال  والعشرونا ،العراق
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